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บทที่ 1 
หลักการบริหารงานกับการบริหารงานตํารวจ 

 
1.  หลักการบริหาร 

 

  นักวิชาการไดใหความหมายของ การบริหาร ไวหลายทัศนะดวยกัน 
   “ปเตอร ดรักเกอร” (Peter Drucker) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 
  “ฮาโลค คูนทช” (Harold Koontz) เห็นวา การบริหาร คือ การดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย คือ คน เงิน วัสดุ วัสดุอุปกรณสิ่งของเครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน      

“อมร รักษาสัตย” กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนทั้งศาสตรและศิลป 
  “ศาสตร” เพราะหลักวิชาการที่ศึกษาวิวัฒนาการมาเปนลําดับ มีจุดออน จุดแข็ง 
เพ่ือนําไปประยุกต 
  “ศิลป” พิจารณาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบริหาร นําไปใชบริหารใหเกิดไดทั้ง
ผลบวกและลบ    
  การบริหารระบบงาน (System Administration) กับการบริหารงานบุคคล 
(Personal Administration) มีความสัมพันธและเกี่ยวของกันเปนอยางมาก องคกรใดจะเดินทางไป
ใหบรรลุเปาหมายและสําเร็จไปตามวัตถุประสงคที่วางไวขึ้นอยูกับ “ผูบริหาร” หรือ “ผูนํา” 
ขณะเดียวกันองคกรจะขับเคลื่อนไปไดก็ตองอาศัย “คน” ในองคกร ที่จะตองรวมมือรวมใจกัน
ขับเคลื่อนองคกรไปพรอมๆ กัน   ดังน้ัน นักบริหารที่ ดีตองสนใจ  เขาใจ และศึกษาพัฒนา             
“วางระบบงาน” และ “บริหารงานบุคคล” ใหมีประสิทธิภาพไปพรอม ๆ กัน 
  “การบริหาร น้ันแทจริงเปนเรื่องของการอาศัยหลักสามัญสํานึก (Common  
Sense) ในการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมตอสถานการณสําหรับแกไข 
ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคการ” คําวา “การบริหาร” ในภาษาอังกฤษมักใชอยู 2 คํา คือ 
Administration และ Management ความแตกตางทั้ง 2 คํานี้อยูที่ Administration  มักเนนใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบาย (Policy)  สวน Management  นั้นเปนการนํานโยบายไปปฏิบัติจัดทํา 
(Implementation) เปนสวนใหญ ถาพิจารณาในดานความนิยมแลวจะพบวาคําวา Administration 
นิยมใชในทางการบริหารราชการ  สวนคําวา Management  นิยมใชในทางการบริหารธุรกิจ  แต
ปจจุบันหนวยราชการไทยสวนใหญนิยมใชวา “การบริหารจัดการ” และการใชภาษาอังกฤษวา  
“Management” 
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  โดยทั่วไป ปจจัยในการบริหาร (Administrative Resources) หรือเรียกวา
ทรัพยากรทางการบริหาร ที่เปนพ้ืนฐานมีอยู 4 ประการคือ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ 
(Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method)  หรือที่เรียกสั้นๆ  วา 4  M,s  การบริหารเกือบทุก
ประเภทจําเปนตองอาศัยคน เงิน  วัสดุสิ่งของ  และวิธีการปฏิบัติงานเปนอุปกรณสําคัญไมวาการ
บริหารนั้นจะเปนการบริหารราชการ หรือ การบริหารธุรกิจก็ตองอาศัยปจจัยดังกลาว ในปจจุบันไดมี
การพิจารณาเพิ่มปจจัยในการบริหารจาก 4 ประการ เปน 7 ประการ คือ คน (Man)  เงิน 
(Money)  วัสดุสิ่งของ (Material)   อํานาจหนาที่ (Authority)  เวลา (Time)  ความตั้งใจในการ
ทํางาน (Will)  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilities)   

 

2.  การบริหารงานตํารวจ 
คําวา   “การบริหารงานตํารวจ”    มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษเรียกวา         

“POLICE ADMINISTRATION”   มีนักวิชาการและองคการตางๆ ไดใหความหมายไว อาทิเชน  
 The International City Managers Associations (อางในปุรชัย เปยมสมบูรณ, 

ร.ต.อ.,2530:5)  การบริหารงานตํารวจ คือ หนาที่การงานของหัวหนาตํารวจหรือ นายตํารวจอ่ืนใดซึ่ง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรม กองหรือหนวยงานอื่นใดภายในกรม  กอง   
  บัญชา  เนตินันทน, พล.ต.ท.(อางใน สุชิน  กิจกสิกร, พ.ต.ต. 2539:53) การ
บริหารงานตํารวจ หมายถึง  การนํากระบวนวิธีทางดานการบริหารมาประยุกตใชเพ่ือจัดองคการและ
จัดการงานภายในองคการตํารวจ เชน การวางแผน  การจัดทําโครงการ การควบคุม  การ
ประสานงาน  การจัดการดานบุคลากร  กําลังพล  การคลัง  งบประมาณ ฯลฯ 
  D.Chppell และ P.R. Wilson (อางใน สุชิจ  กิจกสิกร, พ.ต.ต.2539:53) การ
บริหารงานตํารวจหมายถึง การวางแผนในทุกหนวยองคการตํารวจ  โดยเฉพาะการวางแผน
อัตรากําลัง  เพ่ือใหการปองกันสังคมดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  โดยใชกระบวนวิธีการประเมินผล  
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการสืบสวนสอบสวน และปองกันอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
  ในทัศนะของผูเขียน  “การบริหารงานตํารวจสมัยใหม”  หมายถึง การที่ผูนํา
ตํารวจหรือผูบริหารงานตํารวจไดใชศักยภาพในการบริหาร   กําหนดกลยุทธในอันที่จะตอง
บูรณาการความรูใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค   พัฒนางานโดยนําเทคโนโลยีเขามา
สนับสนุน   สรางทรัพยากรบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  ในอันที่จะ
รวมกันขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายและการบริการ
ประชาชน  บรรลุตามเปาหมายและเปนไปตามวัตถุประสงค โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ในการบริการ และคํานึงถึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ความคุมคาของเงิน (Value 
Of Money) และมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Base) เปนงานสําคัญ 
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  3.  วิวัฒนาการกิจการของตํารวจไทย 
 

  ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ไมสามารถหาหลักฐานยืนยันไดวา มีตํารวจเปน
ผูรักษากฎหมาย “กิจการตํารวจไทย” เริ่มปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 2 ซึ่งเชื่อวาเปน
สมัยพระเจาลิไท ตรวจพบวามีเจาหนาที่รักษากฎหมาย คือ “สุภาวดี” ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานและผูเกี่ยวของกับคดีไวในหลักกฎหมายลักษณะโจร 
  ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มปรากฏหลักฐานชัดเจน ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
แหงกรุงศรีอยุธยา ที่ไดตรากฎหมายการปกครองประเทศเปน “ จตุสดมภ ” ไดแก เวียง วัง 
คลัง นา ซึ่งไดมีการกลาวถึงภารกิจตํารวจไวดวย มีการกําหนดศักดินา และจากทําเนียบศักดินา
ตํารวจพบวา กรมตํารวจในสวนกลางมีอยู 12 กรม และแตละกรม มีเจากรมเปนผูบังคับบัญชา 
มีตําแหนงชั้นสูงอีก 4 ตําแหนง สังกัดสมุหนายก สมุหกลาโหม และกรมนครบาล มีกรมตํารวจ
มหาดไทยภูธร กรมกองลาดตระเวน กรมพระตํารวจ กรมพระตํารวจใหญ กรมพระตํารวจนอก ไดมี
การกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน 
  ยุคกรุงรัตนโกสินทร  ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ทรงเปนตํารวจ กลาวคือ พระมหากษัตริย
เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง จะเห็นไดวาพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศจักรี เม่ือครั้ง
เปนนายดวง หรือทองดวง เม่ือเจริญวัยก็รับราชการเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจาอุทุมพร ตอมาใน
รัชกาลของพระเจาเอกทัศนจึงไดยกเปนหลวงกระบัตร เมืองราชบุรี  

ในสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการปรับปรุงกิจการตํารวจมาโดยตอเนื่อง 
ทุกพระองคไดใหความสําคัญในงานตํารวจมาโดยตอเน่ือง จนกระทั่งป พ.ศ.2448 ในสมัยสมเด็จ  พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช ไดมีการตรากฎหมายโปลิศไว 53 ขอ ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่จัด
ระเบียบการบริหารงานตํารวจขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑ การบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนอํานาจหนาที่ของตํารวจที่มีตอประชาชนไว 

ในป พ.ศ.2440 ไดมีการเปลี่ยนกองโปลิศ เปน กรมกองตระเวนหัวเมือง และไดตั้ง 
“กรมตํารวจภูธร” แทนกรมตระเวนหัวเมือง และเริ่มมีการใชตํารวจเกณฑเม่ือป พ.ศ.2448 ในสมัย  
รัชกาลที่ 5 ไดมีการกอตั้งโรงเรียนนายรอยตํารวจภูธรขึ้น ที่จังหวัดนครราชสีมา ตอมาก็ยายมาอยูที่ 
ตําบลทายวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

พระราชดํารัสที่ทรงคุณคาในการบริหารงานตํารวจของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงใหไววา 
“การจับผูรายนั้น ไมถือเปนความชอบ เปนแตนับวาผูน้ันไดกระทําการครบดวยแกหนาที่เทาน้ัน 
แตจะถือเปนความชอบ   ตอเมื่อไดปกครองปองกันเหตุราย  ใหชีวิตและทรัพยสมบัติของ
ขาแผนดินในทองที่น้ัน  อยูเย็นเปนสุข  พอสมควร”  ซึ่งยังเปนพระราชดํารัสที่สามารถนํามาใช
ในการบริหารงานไดจนถึงปจจุบัน 
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  ในยุคของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 พระองคไดรับสั่งใหมีการ  
ปรับปรุงกิจการตํารวจ มีพระราชองคการประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 มีการรวมกรมกอง
ตระเวนที่สังกัดกระทรวงนครบาล กับกรมตํารวจภูธรที่สังกัดกระทรวงกลาโหมเขาดวยกัน เปน   
กรมตํารวจภูธรและกรมกองตระเวน  ดังนั้นตํารวจไทยจึงยึดเอาวันที่ 13 ตุลาคม เปนวันคลาย    
วันตํารวจ  มาจนถึงทุกวันน้ี 
  ตอมาไดยกเลิก พ.ร.บ.ตํารวจฉบับเดิม และมาใช พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2521 โดยให
ตํารวจมียศหมดทุกคน  และมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหลายอยางจนกระทั่งมี  พ.ร.บ.ตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547  ประกาศใชเม่ือ 13 มกราคม 2547  ซึ่งถือวา เปนกฎหมายตํารวจที่สูยุคใหม 
เพราะไดมีการจัดโครงสรางที่มีศูนยเทคโนโลยีอยางถูกตองตามกฎหมาย  ตั้งแตระบบบริหารลงมาถึง
หนวยปฏิบัติ คือสถานีตํารวจ  

ความเจริญกาวหนาของกิจการตํารวจไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนั้น โดยปกติจะ
ขึ้นอยูกับกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงที่ออกมาบังคับ  กลาวคือ  กฎหมายที่
ออกมาเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใชในแตละครั้ง ก็จะปรับการบริหารงานบุคคล ปรับโครงสราง ปรับ
ระบบงาน  แตการปรับการบริหารใหเขากับกฎหมายใหมนั้น  จะดําเนินการอยางรวดเร็วไมได ดังน้ัน
ในวิธีการปฏิบัติก็จะมีบทเฉพาะกาลกําหนดไววา  จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเรียบรอย 
อยางไร  ดังเชน พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหสวนราชการที่
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป 
นับแตวันที่ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 บังคับใช 

 
4.  กิจการตํารวจกับเทคโนโลยี 

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานตํารวจไทยในยุคปจจุบัน ไดแก พ.ร.บ.ตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศใชเม่ือ 13 มกราคม  2547  และ พ.ร.ก. แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2548 ในทัศนะของผูเขียนเห็นวาเปนกฎหมายที่ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน  กลาวคือ ในโครงสรางหรือการแบงสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีหนวยงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตระดับรากหญา คือ “สถานีตํารวจ หรือระดับหนวยงานยอย  
ข้ึนมาจนถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  ภายใตสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  ซึ่ง
ยกฐานะจากเดิม คือ ศูนยประมวลขาวสาร หรือ ศูนยขอมูลสารสนเทศ  ขึ้นเปนกองบัญชาการ 
เรียกชื่อวา สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ดังน้ัน ผูเขียนเห็นวาหากจะนําการพัฒนาการบริหารกิจการของตํารวจไทย มา
เปรียบเทียบกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี อันไดแก ระบบคอมพิวเตอร และระบบโทรศัพท 
อาจแบงยุคสมัยของการพัฒนาการบริหารกิจการของตํารวจไทย  ไดเปน 4 ยุคดังนี้ 
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- ยุคแรก คือ ยุคดั้งเดิม เร่ิมตั้งแตกอนกรุงรัตนโกสินทร จนถึง รัชกาลที่ 4  
หรือตนรัตนโกสินทร 

- ยุคที่สอง คือ ยุคพัฒนา เริ่มตั้งแต รัชกาลที่ 5  จนถึงรัชกาลที่ 8 
- ยุคที่สาม คือ ยุคคอมพิวเตอร เร่ิมตั้งแต รัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย  ในป

พ.ศ. 2489  จนถึง พ.ศ.2547 
- ยุคที่สี่ คือ ยุคดิจิตอล-3G เร่ิมตั้งแต การปรับโครงสรางตํารวจตาม พ.ร.บ.

ตํารวจ ฉบับ พ.ศ. 2547  เปนตนมา 
   

4.1 ยุคแรก ยุคดั้งเดิม เริ่มตั้งแตกอนกรุงรัตนโกสินทร จนถึง รัชกาลที่ 4 
ในยุคนี้กิจการตํารวจเปนไปอยางธรรมชาติ เพราะประเทศยังไมเจริญพอ เปนไป

ตามที่กฎระเบียบกําหนดไว  ใหการปฏิบัติหนาที่ซึ่งยังไมมีการใชเทคโนโลยี  เปนการปฏิบัติภารกิจ
ในการรักษากฎหมาย ในการรักษาความสงบเรียบรอย โดยไมมีเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีเขา
มาเกี่ยวของ คงเปนการปฏิบัติหนาที่ในการออกตรวจ ลาดตระเวน รักษาความสงบ คุมครองให
ปลอดภัยบุคคลแตละระดับชั้น โดยเฉพาะจะเนนดานการอารักขาดูแลบุคคลชั้นเจาขุนมูลนายเปนหลัก 

 

4.2   ยุคที่สอง   ยุคพัฒนา  เร่ิมตั้งแต รัชกาลที่ 5  จนถึง รัชกาลที่ 8 
ในยุคนี้ จะเห็นไดวากิจการตํารวจไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงดวยความเจริญของนานา

อารยประเทศ  โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงนําความเจริญของ
ประเทศตะวันตกเขามาใชในการพัฒนาประเทศ   เทคโนโลยีเร่ิมเขามามีบทบาทในการบริหารงาน  
ประเทศไทยเริ่มมี  ไฟฟา  ประปา  โทรเลข  โทรศัพท  รถราง รถไฟ  และรถยนต  เปนตน  ซึ่ง
กิจการตํารวจก็ไดมีการพัฒนาไปพรอมๆ กันกับการพัฒนาประเทศ  เร่ิมมีมีการศึกษางานวิชาการ
และเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ 
  

4.3  ยุคที่สาม  ยุคคอมพิวเตอร  เร่ิมตั้งแต สมัยรัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย พ.ศ.2489  
จนถึง พ.ศ.2547 
  คอมพิวเตอรถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อ พ.ศ.2488  ซึ่งกรมตํารวจไทยไดเร่ิมนํา
คอมพิวเตอรเขามาเปนเครื่องมือในการบริหารกิจการตํารวจ เม่ือประมาณ พ.ศ.2520 โดยในยุคตนได
แบงคอมพิวเตอรออกเปน 3 ระดับ คือ 

1.  ระดับใหญ หรือ เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร  (MAIN FRAME COMPUTER)  
2.  ระดับกลาง หรือ เครื่องมินิคอมพิวเตอร (MINICOMPUTER) 
3.  ระดับเล็ก หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร (MICROCOMPUTER) 

  คอมพิวเตอรที่ใชในกิจการตํารวจไทยแรกๆ เม่ือประมาณ พ.ศ.2520 มีขนาดใหญ
มาก ใชทรานซิสเตอรโดยมีแกนเฟอรไรทเปนหนวยความจํา มีการเก็บขอมูลสํารองในรูปแบบของสื่อ
บันทึกแถบแมเหล็ก เชนจานแมเหล็ก  หรือมวนเทปตองมีหองขนาดใหญสําหรับติดตั้ง  ยังไมมีระบบ 
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Network  ไมมีระบบ Internet  แตเรานําเครื่องคอมพิวเตอรมาใช เพ่ือพิมพบัญชีเงินเดือนหรือเก็บ
ขอมูลทางการเงิน ในยุคนั้นการจายเงินตองมีบัญชีรายชื่อการเบิกเงินเดือน ซึ่งตองมีชื่อ ยศ  ตําแหนง  
เลขตําแหนง จํานวนเงินเดือนที่ไดรับ เงินเพิ่มตางๆ การหักเสียภาษีและรับเงินจริงเทาใด โดยจะพิมพ
บัญชีที่กองการเงินกรมตํารวจ แลวแจกจายไปทั่วประเทศ  ซึ่งการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใช
บริหารงานตํารวจในยุคนั้น   กรมตํารวจถือวาเปนหนวยงานที่ถือวาทันสมัยที่สุด  

ตอมาเทคโนโลยี เร่ิมมีความเจริญ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐาน นิติ
วิทยาศาสตร  ไดนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนกิจการตํารวจมากมาย  อาทิเชน  เม่ือประมาณป พ.ศ.
2540   มีการนําเอาระบบ  C3I  มาใชในรถยนตสายตรวจของตํารวจนครบาล  สามารถรูตําแหนงของ
รถยนตสายตรวจ และเสนทางดวยระบบ GPRS  และสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ เชน  ขอมูล
บุคคล ขอมูลทะเบียนรถ และ ขอมูลหมายจับ จากรถยนตสายตรวจไดในเวลาอันรวดเร็ว 

นอกจากนี้ในยุคนี้ยังมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  เนื่องจากเปน 
“ยุคโลกการสื่อสารไรพรมแดน”   (Globalization) 
  ยุคนี้เปนยุคที่ทุกคนพยายามชวงชิงขอมูลขาวสาร  ประเทศใดมีขอมูลขาวสาร
ครบถวนจะไดเปรียบในการบริหารประเทศ  กิจการตํารวจไทยพยายามปรับตัวตามความกาวหนา
ของโลกไรพรมแดน  มีการวางระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารเพื่อตองการให ผูบังคับบัญชาและ
หนวยงานนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  จึงมีโครงการ  POLIS  หรือ  Police Information 
System  เกิดขึ้นซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลกลาง  มีระบบควบคุมและเก็บขอมูลอยูที่ศูนยขอมูล
ขอสนเทศ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดดําเนินการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร และขอมูลไปยัง
หนวยงานตางๆ ไปจนถึงระดับสถานีตํารวจ  เพ่ือใหขอมูลขาวสารในรูปแบบเดียวกันกระจายสูผู
ปฏิบัติ  ใหสามารถใชขอมูลรวมกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยใหกับสังคมและประชาชน  เปนไปดวยความรวดเร็ว  เสมอภาค  และเปนธรรม  รวมตลอด
ถึงการอํานวยความยุติธรรมลักษณะบูรณาการ  เปนการเสริมสราง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดี
ขึ้น  ขณะนี้ไดทําการพัฒนาระบบที่สําคัญเรงดวนอยูระหวางดําเนินการปรับใหเปน Web  Application  
จํานวน 11 ระบบ   
  การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว โครงการ  Polis  ที่กรมตํารวจไดวางไว  
พัฒนาไมทันตอความเจริญของเทคโนโลยี “คอมพิวเตอรที่จัดซื้อจัดหาไวลาสมัย  โปรแกรมที่
บรรจุไวก็ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี ทําใหโครงการ POLIS ไมเปนที่นิยม” หากจะถามผูเขียนวา  
งบลงทุนที่ใชจายไปกับผลตอบแทนที่ไดรับมาคุมหรือไมนั้น ผูเขียนในฐานะที่คลุกคลีกับเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอด มีความเห็นวา ผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมกับการลงทุนที่จายไป 
ดังน้ันถึงเวลาแลวที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตอง ศึกษาเรื่องน้ีอยางจริงๆจังๆ  เพ่ือพัฒนาให
กิจการตํารวจไทยเขาสูยุคใหม ซึ่งผูเขียนไดเสนอแนวทางใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาแลว 
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  ในยุคนี้ความเจริญกาวหนาของตํารวจในนานาอารยประเทศ ไดมีการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว มีการสื่อสาร สงขอมูลผานดาวเทียมไปยังทั่วโลก ทุกมุมโลกสามารถหาขอมูลได เราจะเห็นวา
ตํารวจสายตรวจในประเทศที่เจริญแลว ไมวาจะเปน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน หรือแมแตประเทศ
สิงคโปร  ซึ่งเปนประเทศเล็กๆ ก็ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เชน ตํารวจสายตรวจสามารถตรวจสอบ
ขอมูลประวัติอาชญากร ไดจากทุกหนทุกแหง อาทิ ตรวจประวัติคนขับรถ  ตรวจประวัติอาชญากร  
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่  ตรวจหมายจับ  ตรวจขอมูลของยานพาหนะที่ใช  ฯลฯ นี้คือยุคที่ผานมา 
แตยุคคอมพิวเตอรในสํานักงานตํารวจแหงชาติของเรา ยังพัฒนาไมทันตอการกาวหนาของ
เทคโนโลยี   มีการนํามาใชเพียงเล็กนอย ทําใหเราชาไป 
  ในยุคนี้กิจการตํารวจไทยก็มีการพัฒนางานพิสูจนหลักฐาน และงานนิติวิทยาศาสตร 
มีการใชการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เพ่ือการพิสูจนเอกลักษณบุคคล  ซึ่งมีการนํามาใชประโยชนในงาน
สืบสวน  สอบสวน  ไดผลเปนอยางดี  อยางไรก็ตามในเรื่องการพิสูจนเอกลักษณบุคคลระบบเดิมที่ใชมา
นานก็ยังใชไดอยู  เชน  มีการใชการพิมพลายนิ้วมือ  ตรวจประวัติการทําฟน ตรวจสิ่งของเครื่องใชประจําก็
ยังใชอยู 
 

  4.4 ยุคที่สี่   ยุคดิจิตอล-3G  เร่ิมตั้งแตการปรับโครงสรางตํารวจ  ตาม พ.ร.บ.ตํารวจ 
ฉบับ พ.ศ.2547 เปนตนไป    

ในยุค  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นักเรียนนายรอยตํารวจ รุน 26  เปนนายกรัฐมนตรี 
มีการผลักดันใหตํารวจมีกฎหมายเปนของตนเอง   ไดรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับตํารวจที่กระจัด
กระจายถึง 17 ฉบับ  โดยยกเลิกทั้งหมดรวมเปนฉบับเดียว คือ  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  
ประกาศ  ณ วันที่ 13 มกราคม 2547  เปนกฎหมายตํารวจที่ทันสมัย  อาทิ ไดบรรจุให มี
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  สายงานสอบสวนมีการกําหนดคาตอบแทนใหใกลเคียงกับ
ขาราชการยุติธรรมฝายอ่ืน  มีกองทุนสืบสวนสอบสวน   อีกทั้งโครงสรางยังมีศูนยเทคโนโลยี  ศูนย
ความมั่นคง และศูนยจราจร เปนตน  ผูเขียนขอเรียกตํารวจยุคนี้วาเปน  ยุคดิจิตอล–3G   ซึ่ง  
ระบบ 3G  คือการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีรวมกันหลาย
เทคโนโลยี  โดยมีการสรางคอมแพคติเบิ้ล ในระดับพื้นฐานเดิม  เพื่อเชื่อมโยงเขากับระบบ
อินเตอรเน็ต  และเพื่อใชในการรองรับการประยุกตใชงานไดทุกรูปแบบ  ในการสงขอมูลเปน
ภาพเคลื่อนไหว  สี  เสียง  หรือกรณีสงขอมูลภาพและเสียงพรอมกันก็สามารถทําได   
  ปจจุบันประเทศที่เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  เชน สหรัฐอเมริกา  
ญี่ปุน  ขณะนี้โทรศัพทมือถือไดเปลี่ยนมาใช   ระบบ 3G  ซึ่งเปนดิจิตอลแพคเก็จ  โดยเปนการรองรับ
ระบบมัลติมิเดียที่ใหทุกคนเขาถึงขอมูล   โทรศัพทมือถือจะรองรับการประยุกตใชงานไดทุกรูปแบบ  
ตั้งแตการโทรศัพทแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ  การสงโทรสารแบบ G4  (สงภาพสีแบบความละเอียดสูง) 
การเชื่อมระบบ WAP  ไดครบครันเพียงอยูบนฝามือ   สิ่งเหลานี้เราสามารถนํามาสนับสนุนกิจการ
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ตํารวจ  ทั้งดานงานปองกันปราบปราม  สืบสวน  สอบสวน  การรักษาความสงบเรียบรอย  การจราจร  
รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานตํารวจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  ดังนั้นตํารวจไทยตองนําคอมพิวเตอรมาผสมผสานกับโทรศัพทระบบดิจิตอล-3G  มา
ใชในกิจการตํารวจใหได    ซึ่งทุกวันนี้คนรายมักใชเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพทในการกระทํา
ความผิด   ตํารวจไทยจะตองมีเทคโนโลยีที่กาวหนากวาคนราย     
 

5.  ภาวะผูนํา 
 

  “การบริหาร” เพ่ือนําพาองคกรใหไปสูความสําเร็จน้ัน หัวใจสําคัญที่สุดที่จะทําให
องคกรเดินทางไปสูเปาหมายและเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวน้ันอยูที่  “ผูนํา”  ผูนําในยุค
ปจจุบันจึงมีความจําเปนที่จะตองมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ที่จะนําคนภายในองคกร
ขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน งานทุกระดับจะมีการเคลื่อนไปไดก็เพราะคนภายในองคกร   คนในองคกรที่
มีภารกิจแตกตางกันไปจักตองมี  “ภาวะผูนํา”  และผูนําแตละระดับยอมมีความแตกตางกันตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่  

 “ผูนําที่มีคุณภาพ” จะตองมีความรอบรูงาน ผูนําที่ดีจะตองสั่งสมความรู ความสามารถ 
ประสบการณ พรอมที่จะ ”บริหารองคกร”  ใหลุลวงไปดวยดี คนในองคกรจะพบผูนําที่หลากหลาย 
ผูนําจะตองกําหนดนโยบายหรือกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ   “ดงัน้ันหาก
องคกรใด มีผูนําที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม มีประสบการณ รอบรูงานในองคกร
อยางกวางขวาง มีความชาญฉลาดในการกําหนดนโยบาย กําหนดกลยุทธ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค สามารถบูรณาการความคิด ความรู ใหเกิดพลังนําไปปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งสามารถ
แกปญหาในอดีตปจจุบัน และกําหนดทิศทางมองอนาคตขององคกรใหกาวไปขางหนา มี
วิธีการจูงใจการทํางาน สามารถแนะนํา  ชี้แนะผูใตบังคับบัญชา ใหมีภาวะผูนํา ตลอดจนมี
ความสามารถในการถายทอดความรู ความสามารถ หรือชี้แนะใหรูจักการบูรณาการงานใหเกิด
ศักยภาพ ทั้งในการบริหารระบบงานกับบริหารงานบุคคลไปพรอมๆ กัน และที่สําคัญจะตองมี
วิสัยทัศนที่ทันสมัยพรอมที่จะนําองคกรกาวหนายิ่งๆ  ข้ึนไป” 

หากองคกรใดโชคดีมีผูนําที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี และสามารถบริหารงานใหองคกรนั้น
ประสบความสําเร็จ คนในองคกรก็มีความสุข รวมกันนําพาองคกรไปยังเปาหมาย แตหากโชครายได
ผูนําที่ขาดภาวะผูนํา องคกรนั้นก็จะไมกาวหนา บริหารงานตามแบบเดิมๆ ซึ่งถือวาเดินถอยหลังไป
เรื่อยๆ ในที่สุดคนในองคกรก็จะเฝารอคอยใหผูนําคนนั้นปลดเกษียณหรือยายไป  และรอความหวังให
มีคนใหมมาเพ่ือจะมาเริ่มตนกันใหม 
  ดังไดกลาวมาแลววา การบริหารงานตํารวจจะบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใดนั้น อยูที่ 
”ผูนํา” ผูนํามีความสําคัญตอการบริหารงานตํารวจอยางยิ่ง  ดังน้ัน “ภาวะผูนํา”  ของผูบังคับบัญชา
แตละระดับชั้นน้ันจักตองมีบุคลิกลักษณะที่แตกตางไปในแตละชั้น ผูนําตองมีความรูความสามารถ 
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มีประสบการณ ที่จะนําคนภายในองคกรขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน  งานทุกระดับจะขับเคลื่อน
ไปไดดีก็เพราะคนภายในองคกร ดังน้ันคนในองคกรที่มีภารกิจแตกตางกัน  “ภาวะผูนํา”  ใน
แตละระดับยอมมีความแตกตางกันตามภารกิจอํานาจหนาที่  
 

5.1  ผูนําที่ดีจะตอง 
(1) บริหารบุคคลากร งาน เครื่องมือ เครื่องใชไปพรอมๆ กันโดยตองบริหาร 

ใหทันตอสถานการณ 
(2) อยารอใหปญหาเขามาหา ตองเขาไปแกปญหา และสามารถนําองคกร

ขับเคลื่อนไปอยางมีระบบ 
   (3) ตองมองปญหาทั้งระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   (4) มีวิสัยทัศนที่กวางไกล  และวางแผนงานไปสูความฝนใหสําเร็จ 
 

5.2  หนาที่ของผูบังคับบัญชาตํารวจไทย 
หนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกระดับ  นอกจากจะตองทําหนาที่ “ผูบริหาร” มี

ภาวะผูนําแลว  ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  ไดกําหนดไวในมาตรา 66  ระบุวา   “ให
ผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติคุณธรรมและ
จริยธรรม  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ 
ก.ตร.”   ดังนั้น  ผูนําตํารวจทุกระดับชั้น  จึงมีหนาที่ที่จะตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

 

5.3 บุคลิกลักษณะของผูนําแตละระดับ 
   เม่ือครั้งผูเขียนดํารงตําแหนง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได
รวมกันกําหนดบุคลิกลักษณะและอํานาจหนาที่ของผูนําไวดังนี้    

คุณลักษณะของผูบังคับการ 
(1)  ตองเปนผูนําตํารวจนักพัฒนา ทั้งดานการบริหารบุคคล  บริหารระบบงาน และ 
      บริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณไปพรอมๆกัน 

       (2)  ตองเปนผูนําในตํารวจอาชีพ    มีอุดมการณ มีความรอบรู จัดเจนงานทุกๆ ดาน 
(3)  ตองเปนผูนําตํารวจที่มีวิสัยทัศนกวางไกล   ที่มองปญหาไปขางหนา เพ่ือสราง   

ยุทธศาสตรการทํางาน 
(4) ตองเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม เปนที่เชื่อถือของประชาชนและเพื่อนรวมงาน 

       (5) ตองเปนผูนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาการบรหิารงาน  
   คุณลักษณะของผูกํากับการ 

(1)  ตองเปนนายตํารวจนักพัฒนา   งานในสถานีตํารวจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
   (2) ตองเปนนายตํารวจที่ มีความคิดในเชิงวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค 
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    (3) ตองเปนนายตํารวจที่ มีการประสานการพัฒนาระหวางเอกชนและประชาชน 
เพ่ือใหภารกิจของตํารวจบรรลุเปาหมาย 
   (4) ตองเปนนายตํารวจที่มีคุณธรรมจริยธรรมเปนที่เชื่อถือของประชาชนและเพ่ือน
รวมงาน 
   (5) ตองเปน ผูนํายุทธศาสตรมาแปรเปลี่ยนเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ใหเปน
รูปธรรมอยางชาญฉลาด 
   คุณลักษณะของสารวัตร 

(1) ตองเปนตํารวจที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อถือของประชาชน และเพื่อน
รวมงาน 

(2) ตองเปนตํารวจที่ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ไดกลาตอสูยืนหยัดในความ
เปนจริงเพ่ือเปนแบบอยางใหผูใตบังคับบัญชา 
  (3) ตองเปนตํารวจ ที่เรียนรูในการพัฒนาทุกๆดาน ตลอดเวลา 
   คุณลักษณะของตํารวจชั้นประทวน 

(1) ตองเปนตํารวจที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อถือของประชาชนและเพื่อนรวมงาน 
(2) ตองเปนตํารวจที่ มีจิตสํานึกในการบริการประชาชนดวยความรอบคอบ 

รับผิดชอบและซื่อสัตยตอหนาที่ 
  (3) ตองเปนตํารวจที่ มีการเรียนรูในการพัฒนางานทุกๆดาน ตลอดเวลา 

 
6.  การบริหารงานตํารวจและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

  ภารกิจของตํารวจ โดยหลักสากล คือ “ ภารกิจการบังคับใชกฎหมายในการรักษา
ความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน” ดังน้ัน ภารกิจของตํารวจในปจจุบันนอกจากการบังคับใช
กฎหมายใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรม และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ภารกิจที่ตามมาก็คือ 
การปองกันปราบปรามอํานวยการการบริการประชาชนนั้น ซึ่งก็คือภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปราม งานสืบสวน สอบสวน งานจราจร งานรักษาความสงบเรียบรอย งานความมั่นคง เปนตน 
ดังน้ันในภาวะปจจุบันเราจะพบวา ปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ  การศึกษา   วัฒนธรรม สภาพภารกิจ
อํานาจหนาที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น มีผลกระทบตอภารกิจดานประชาสัมพันธ มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะความเจริญในยุคโลกสื่อสารไรพรมแดน (Around the world of 
technology)  ซึ่งทําใหคลายกับวาพัฒนาตัวเองตลอดเวลา หากหยุดน่ิงปญหาก็จะกาวไปขางหนา 
  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ไดกลาวในระหวางการประชุมมอบนโยบายการ
บริหารงานตํารวจ เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2548  ตามโครงสรางใหมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติวา  “สํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดตั้งแตระดับแนวคิดที่จะตอง
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เอาประชาชนเปนศูนยกลางดวยการกระจายอํานาจอยางแทจริงลงไปยังพื้นที่โดยมี
ยุทธศาสตรรวมลดสายการบังคับบัญชา  ทําใหเกิดกรมเล็กในกรมใหญมีอํานาจการตัดสินใจ
ไดโดยไมตองรอคําสั่งจากสวนกลาง เพื่อจะเปดศักยภาพใหตํารวจเกงๆ  ไดมีโอกาสแสดงผล
งาน  ทั้งน้ีตองเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน  และยังยอมรับวาปจจุบัน
ภาพลักษณตํารวจไมดี  จึงขอความรวมมือตํารวจทุกคนใหชวยกันฟนฟูดวยการมุงทํางาน
เพื่อประชาชน  โดยไมหวังผลตอบแทน  เพราะประชาชนเปนผูมอบอํานาจใหรัฐ  หาก
ประชาชนอยูดีกินดีมีสุข  ตํารวจก็จะไดดีไปดวย  ตํารวจตองเอาประชาชนเปนศูนยกลาง หาก
ประชาชนไดตํารวจก็ไดเพราะระบบประชาธิปไตยนั้น  รัฐไดอํานาจมาจากประชาชน  จึงตอง
ทําเพื่อประชาชน” 
 

  ดังน้ัน ปจจุบันงานบริหารงานตํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่เปลี่ยนแปลง
โครงสราง ซึ่งออกโดยพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.2548   
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2548 นี้นั้น   บางเรื่องขับเคลื่อนไปรวดเร็ว  บางเรื่องขับเคลื่อนไปอยาง
ชาๆ  และบางเร่ืองยังหยุดนิ่ง  ทั้งน้ี เพราะปจจัยมากมายของการบริหารงานตํารวจ ในสวนภารกิจ
หลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตาม  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  กําหนดภารกิจไวใน
มาตรา 6 ดังนี้ 
 (1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
 (2) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ  ซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 (3) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
 (4) รักษาความสงบเรียบรอย   ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร 
 (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจ
หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (6) ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตาม
(1) (2) (3) (4) หรือ (5) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
การบริหารงานตาํรวจยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  1. กาวสูการบริหารยุคโลกไรพรมแดน 
 

หลักการบริหารหรือทฤษฎีการบริหารที่นักบริหารศึกษากันมาแตอดีต  จะศึกษาใน
หลักการบริหารหรือทฤษฎีการบริหารที่คลาย ๆ กัน  กลาวคือ การบริหารที่ดีจะตองมีองคประกอบของ 
4 M  ประกอบดวย  ทรัพยากรบุคคล  (Man) งบประมาณหรือเงิน (Money)  การจัดการ (Management) 
วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  (Material)  และบางทฤษฎีหรือแนวคิดก็จะเพ่ิม เปน 5 M  คือเพิ่ม  
ขวัญและกําลังใจ (Moral)  อยางไรก็ตาม  ภาวะปจจุบันสถานการณโลกไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  
การติดตอสื่อสาร การคมนาคม ไมวาจะเปนทางอากาศ น้ํา หรือทางภาคพื้นดิน  สามารถติดตอไปมา
หากันไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  เสมือนโลกนี้ไรพรมแดน (Globalization) ยอนเวลาไปประมาณ 10 ป  การ
สื่อสารอยางโทรศัพทโลกเราเริ่มยุคดิจิตอล  โดยการแปลงสัญญาณตัวเลขเปนสัญญาณเสียง  ในยุค
นั้นโลกแขงขันกันเรื่องขอมูล  หากประเทศใดหนวยงานใดมีขอมูลที่มากกวา (Data) และถูกตอง
แมนยํากวากัน   จะไดเปรียบในการบริหารจัดการ   ยอนกลับมากิจการตํารวจของไทย  ซึ่งผูเขียนถือ
วาอยูคาบเกี่ยวในยุคดิจิตอล กับยุค 3G  (พ.ศ.2524 – 2546) พบวาเรายังไมสามารถกาวไปสูโลก
ดิจิตอล  หรือหากมีก็นอยมาก 

ปญหาขอมูลขาวสารของตํารวจไทยเรากาวและพัฒนาชามาก   ถาเทียบกับภาค
ธุรกิจที่ เก็บขอมูลลูกคาไวทุกแงทุกมุม  ขณะเดียวกันสํานักงานตํารวจแหงชาติของเราเพียงแค 
“หมายจับ” อยางเดียว เราก็ไมมีขอมูลที่ทันสมัยแลว  เราจะปราบอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพได
อยางไร  เม่ือระบบเราไมดีพอ  ผูเขียนขอยกตัวอยางสภาพปญหาของเราที่ยังไมพรอม อาทิ   

“ทรัพยากรคน”  สํานักงานตํารวจแหงชาติไมสามารถตอบคําถามไดวา ตํารวจของ
เรานั้น  แตละคนมีศักยภาพการบริหารงานดานใดที่เปนเลิศมากนอยเพียงใด  เราควรจะสรางตํารวจ
ใหมีความรูความสามารถแตละดานใหเปนแบบอยางที่ดีได   ไมวาจะงานอํานวยการ งานสืบสวน  
งานสอบสวน  งานจราจร  งานชุมชนสัมพันธ งานเทคโนโลยี  งานนิติวิทยาศาสตร  งานปองกัน
อาชญากรรม งานปราบปราม ฯลฯ  เม่ือขาดขอมูล การพัฒนาทรัพยากร  “ขาราชการตํารวจระยะยาว” 
จึงไมเกิดขึ้น   

 ความจริงน้ัน  ขาราชการตํารวจที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพสูงมีมันสมองที่
เฉียบแหลม มีความคิดที่กวางไกล  มีภาวะผูนําสูง  ซึ่งทุกระดับ  ทุกระบบงาน  มีจํานวนมาก  แตเรา
ไมมีระบบการบริหารที่ทันสมัย  นั่นคือเราไมไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูล ระบบการบริหารงานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  ถึงเวลาแลวที่ทุกหนวยจะตองริเร่ิม
เก็บขอมูลบุคคลของเราแบบพัฒนากาวกระโดดจึงจะทันหนวยงานอื่น 
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 “การบริหารระบบงาน”  เพียงแคขอมูลพ้ืนฐานตํารวจของเรา  ก็นาจะถือวาสอบตก
เราจะตองคิดถึงการวางแผนงานระยะยาว  ตัวอยางเชน  เราไมสามารถจะวางระบบการรับแจงความ
ในคดีอาญาที่เกิดขึ้นใหถูกตองตรงความเปนจริง  เม่ือไมสามารถแสวงหาขอมูล  เก็บรวบรวมขอมูล
คดีที่เกิดขึ้นทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพแลว  “ความลมเหลวการบริหารของระบบจึงเกิดขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมพน”  ปญหาที่ตามมาเมื่อเราไมมีขอมูลสถานภาพคดีอาญาที่แทจริง  เราก็ไมอาจ
บริหารงานบุคคลใหสมดุลกับงานได  ผลตามมาเรื่องงบประมาณ   ยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ  
เครื่องมือเครื่องใชเกิดความผิดพลาดหมด 

เม่ือเปนเชนนี้ การไมรับคดีของพนักงานสอบสวนในเมืองใหญๆ หรือในชุมชน
หนาแนนจึงเกิดขึ้น  คําวา “การเปาคดี”  ยังมีในตํารวจยุคดิจิตอล-3G  ทั้งๆ ที่เปนการกระทําผิด
กฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา  ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่  ก็ยังฝาฝนไมเกรงกลัว
ผูบังคับบัญชาจะทราบและรับรู  เปนปญหาที่สําคัญที่ทุกคนจะตองรวมกันแกไข   จะกลาวอางวา    
“ก็สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเพ่ิมกําลังพลลงไป”   ความจริงสํานักงานตํารวจแหงชาติก็คือ  “ตัวทาน
นั้นเอง”  ดังน้ันถึงเวลาแลวที่ภาวะผูนําทุกระดับจะตองเรงรวมแรงรวมใจกันแกปญหาแบบกาวกระโดด
ใหทันความเจริญในยุคดิจตอล-3G   นั่นก็คือ ตองรวมกันพัฒนาชนิดกดโทรศัพทสอบถามทุกที่ ทุกเวลา 
จะทราบขอมูลทันที 

 
2. การรูคือพลังการบริหาร  (Power is Knowledge of Administration) 

 

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดกลาวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2548  ไดแนะนําใหคณะรัฐมนตรีอานหนังสือ Jordan  Business   Monthly    
เปนหนังสือแนวโนมของโลกที่ตื่นตัว   ซึ่งนายกรัฐมนตรีกลาววา “เราไดทํามาแลว 4 ป ในชวงยุคที่แลว  
โดยกลาวถึงเรื่อง Operation  without  Data ซึ่งทานก็บอกวาตอนเขามาใหมๆ ก็ไมมีอะไรเลย  ก็ตอง
เร่ิมจาก  Data  ทําขอมูล  และขอมูลจะนําไปสู  Information  จาก  Information   ก็จะนําไปสู 
Knowledge  และจาก  Knowledge  ก็จะไปสู   Wisdom  เพราะฉะนั้นตํารวจจึงตองเลือกใชขอมูลที่ดี 

นายกรัฐมนตรียังกลาวอีกวาสมัยกอนมีคนพูดวา  Information is Power   แตเด่ียวน้ี
ไมใชแลวกลายเปน   Knowledge is Power    ดังน้ันหากจะเปรียบเทียบขาราชการตํารวจในยุค
ดิจิตอลที่ผานมาและกําลังจะกาวเขาสูยุค 3 G จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทั้ง ขาวสาร  ความรู  และ
ตองทันตอเหตุการณ   นั่นก็คือ นักบริหารตองมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักบริหารที่ดีไม
จําเปนตองรูอยางละเอียดลึกซึ้งจนเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี   นักบริหารที่ดีเพียงแคเขาใจเรื่อง
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและวิธีการนําเทคโนโลยีมาใช 

อดีตรัฐบาลจอรแดนเคยเปนประเทศปกปดขอมูลขาวสาร  แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป 
รัฐบาลตองเปดเผยขอมูลทางเศรษฐกิจและตัวเลขทางสถิติใหทันทวงที   นอกจากนี้ความถูกตองของ
ขอมูลและรายละเอียดที่ครบถวนถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหสามารถกาวทันกับระบบ
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เศรษฐกิจโลกปจจุบันได   ความโปรงใสถูกตองของขอมูลขาวสารถือเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการ
ตัดสินใจทั้งของภาครัฐและเอกชน  ตัวเลขทางสถิติลาสุดมีความสําคัญสําหรับผูกําหนดนโยบาย 
รวมถึงนักลงทุนในการวางแผนในอนาคต 

ในขณะที่มีการจัดทําขอมูลทางเศรษฐกิจเผยแพรมากขึ้นเรื่อยๆ  ในจอรแดน คําถาม
ที่ตามมา คือ ใครเปนผูจัดทําขอมูลเหลานี้ทําหนาที่ของตนไดดีมากนอยแคไหน  ซึ่งในบทความนี้ได
พูดถึงองคกรหลักของรัฐบาลและบทบาทของภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลในประเทศจอรแดน 
ดังนี้ 

 Government Departments that produce Economic Information   

• The  Department  of  Statistics : Dos  เปนหนวยงานหลักที่จัดทําขอมูล
ของภาครัฐ  ทําหนาที่จัดเก็บ  รวบรวม และกระจายขอมูลใหกับสวนตางๆ 
ทั้งขอมูลทางบัญชีของชาติ  ตัวเลขทางการคากับตางประเทศ  สถิติการ
วางงานของประเทศอยางไรก็ตาม ในป 2003  มีการออกกฎหมายใหมมา
บังคับใช  เพ่ือให Dos  ปรับปรุงการทํางานในดานคุณภาพและรวดเร็วของ
ขอมูล  ซึ่งทําให Dos  สามารถจัดทําตัวเลข  GDP ไดภายใน  70  วัน  จาก
เดิมที่ชาไปถึง 2 ป  

• The  Social  Security  Corporation : SSC  หนวยงานนี้เปนตัวอยางของ
องคกรที่เต็มไปดวยขอมูลตางๆ เปนฐานขอมูลที่สําคัญของประเทศ  และ
สามารถจัดทําขอมูลสงใหกับผูรับไดอยางกวางขวาง  ซึ่งเปนประโยชนตอ
กระบวนการตัดสินใจดานนโยบายของภาครัฐอยางมาก 

• The  Central  Bank  of  Jordan : CBJ ธนาคารกลางของจอรแดน เปนผู
รวบรวมและจัดทําตัวเลขสถิติรายเดือน และรายงานประจําปอยางไรก็ตาม  
เรื่องการระดมทุนยังคงเปนปญหาสําคัญ  โดยเฉพาะเงินเดือนขาราชการที่
ไมดึงดูดนักวิจัยที่มีความสามารถเขามาทํางาน ซึ่งทางกระทรวงการคลังของ
จอรแดนไดใชการวาจางในลักษณะของสัญญาวาจางแทน ทําใหคาตอบแทน
สูงกวาการขายเงินเดือนของรัฐ 

• Jordan’s  National  Information  center  จะรับผิดชอบขอมูลอ่ืนๆ ผาน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเดิมเปนการใหบริการโดยไมเสียคาใชจายใดๆ  ตอมามี
การขยายฐานขอมูลในวงกวาง  โดยเฉพาะจากตางประเทศ  และเนื่องจากมี
ผูตองการรับขอมูลมากขึ้นเรื่อยๆ  จึงทําใหมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  
ทําใหตอมาตองมีการเรียกเก็บคาบริการและทําใหเกิดความไมพอใจจากผูรับ
ขาวสารซึ่งเปนปญหาอยูในปจจุบัน 

ฯลฯ 
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  ทั้งหมดนี้คือตัวอยางที่สําคัญที่ “ผูบริหารทุกระดับในสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตอง
ใหความสําคัญ”  และถึงเวลาแลวที่เราจะตองคิดเพื่อวางระบบฐานขอมูลในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหทันสมัย  ขอมูลที่สําคัญที่เราจะนํามาใชในการบริหารงานให  “กาวกระโดด”  ใหทันยุคดิจิตอล-3G  
ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา “ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปจจุบันลาหลังเปนระบบ Analog” 
คือตองรวบรวมโดย “คน”  เครื่องมือที่มีอยูไมวาจะเปนโครงการ POLIS    ที่ลงทุนมากมายและเสีย
คาใชจายอยูจนถึงปจจุบันก็ไมพัฒนาขอมูลมาใชบริหารไดคุมคา  ตองมีการคิดประเมินผลและ
ทบทวนโดยเรงรีบ เพ่ือที่เราจะกาวทันตอการกาวหนาของโลกยุคใหมและสามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  ที่จะใชขอมูลใหเกิดประโยชนตอ การพัฒนาประเทศรวมทั้งสามารถนํามาใชในการ
บริหารงานใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพสรางเกียรติยศศักดิ์ศรีของอาชีพตํารวจเพื่อนําความสงบ
สุขมาสูประเทศชาติและประชาชนตอไป 
  จะเห็นไดวาในสถานการณปจจุบัน  ตํารวจไทย  จะตองดําเนินการพัฒนากิจการการ
ตํารวจไทยยุคใหมโดยมี 4 ขอ     
 

Data Information 

Knowledge 
is Power 

Knowledge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wisdoms  
 
 
  จะเห็นไดวาหากเรามีขอมูลคือ Data ที่ถูกตองแมนยํา  เราก็จะสามารถนําขอมูลมา
ใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาวิเคราะห  จะเปนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหความรู  คือ 
Information  จากนั้นเม่ือเรามีขอมูลขาวสารที่ไดวิเคราะหโดยละเอียดแลว  ก็จะถึงรูสาเหตุ และที่มาที่
ไปของปญหา ทําใหสามารถนํามาแกไขปญหาได ซึ่งจะกอใหเกิดเปนความรู  Knowledge  ความรู
จากที่ไดมาจากขอมูลมาก็จะเกิดเปนพลังที่ยิ่งใหญ  Knowledge is Power   เพ่ือกาวไปสู  Wisdom  
ซึ่งหมายถึงคนที่มีความฉลาด มีความรอบรู  รอบคอบ  มีสติปญญาที่จะไปแนะนําสั่งสอนและใช
ประโยชนในการบริหารงานตอไป 
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3.  การรักษาความสงบกับเศรษฐกิจของประเทศ 
 

การรักษาความสงบเรียบรอยของตํารวจ มีความสําคัญตอความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมพน  ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา  การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่งยวด  หากกิจการบานเมืองไมสงบ  ประชาชนอยูไมปกติสุข  
มีโจรผูรายชุกชุมมีอาชญากรรมขามชาติ   มีกลุมคนรายปลอมบัตรเครดิต  บัตรประชาชน ฯลฯ  
ความสงบสุขไมเกิด การพัฒนาประเทศเปนไปไดยาก จะเห็นไดจากความไมสงบสุขใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต  มีปญหากระทบตอเศรษฐกิจอยางรุนแรง    ดังน้ันในการบริหารงานตํารวจ ในยุค
ปจจุบัน  จะยึดหลักความรู 5 M  ไมไดอีกแลว  ปจจุบันสถานการณของโลกไรพรมแดน ความรูอยาง
เดียวไมพอตอการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย  ความรูในยุคนี้หางาย ไมยากเชนสมัยกอน  ตํารวจ
ยุคดิจิตอล  สามารถตอ Internet เขาไปดูความเจริญกาวหนาทาง website ของตํารวจทั่วโลกไดไม
ยาก  โดยเฉพาะขอมูลที่เปนพ้ืนฐานของภารกิจตํารวจ ดังน้ันการบริหารในยุค 3G  ที่ผูเขียนวาดภาพ
ไววากิจการตํารวจภายใน 5 ปนี้  จะตองเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดด  เพื่อใหทันความเจริญ
ใกลเคียงประเทศที่เจริญแลว 
  เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2548  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จว.เชียงราย 
นายกรัฐมนตรี ไดแนะนําหนังสือใหคณะรัฐมนตรี อาน 2 เลม คือ Ideas are Free  และ World Out 
of Balance : Navigating Global Risks to Seize Competitive Advantage ที่เขียนโดย  Paul A. 
Laucina เน้ือหาโดยสรุปของหนังสือเลมน้ี คือ  การใหเราเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกของ
โลก เราจะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดความเสี่ยง และใชโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนั้นให
เกิดประโยชนมากที่สุด และที่สําคัญเขาบอกวาจะตองมีทีมหน่ึงน่ังเฝาการเปลี่ยนแปลง ไมตองคิด
เร่ืองอ่ืน ใหนั่งเฝาดูวา 5 ปจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย Globalization เปนไปใน
ทิศทางใด ไปถึงไหน อยางไร   เร่ืองของ Demographic (เร่ืองเกี่ยวกับประชากรศาสตร) เปนอยางไร 
และเรื่องของลักษณะ new consumer ดูวาผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางไร เพ่ือที่ทุกคน
จะไดปรับปรุงการผลิตสิ่งของเพ่ือจําหนาย 

จากสรุปเน้ือหาดังกลาว เราจะพบวาปจจุบันสถานการณในประเทศของเรา
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอดีตเรามีมหาวิทยาลัยของรัฐเพียง 5-6 แหง ปจจุบันคาดวามี
มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนเกือบ 100 แหง  คนในชาติมีความรูความสามารถจบ
ปริญญาตรีแมแตคนขับรถรับจาง รถแท็กซี่  จบปริญญาตรี ปวส . ปวช .  มี จํานวนไมนอย 
ขณะเดียวกันตํารวจ ระดับ ส.ต.ต. ก็ยังจบ ม.6 อบรม 1 ป  ตองคิดวาจะทําอยางไรที่จะไดตํารวจ
อาชีพที่ประชาชนปรารถนาและวาดภาพไววา  ตํารวจตองเปนตัวอยางเปนผูรักษากฎหมายและเปนผู
มีความรู ความสามารถ ตอบสนองความรูสึกของประชาชนได ตํารวจยุคดั้งเดิมน้ัน เพียงคนรายเห็น
ตํารวจ คนรายก็กลัวแลว ประชาชนก็ใหเกียรติยกยอง แตปจจุบันไมใชแบบน้ัน  มีปจจัยตางๆ เขามา
แทรกแซงมากมาย  ประชาชนไมเชื่อถือตํารวจเทาที่ควร  โดยเฉพาะตํารวจจราจร ดังนั้นตํารวจที่
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ปฏิบัติภารกิจแตละแขนงตองมีวิธีการฝกอบรมที่ตางกัน เชน งานดานฝายอํานวยการ    สงกําลัง
บํารุง เทคโนโลยี ยานพาหนะขนสง การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
ฯลฯ  แตละงานตองอบรมตํารวจใหมีความรูความชํานาญ  และในยุคนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตํารวจ
ทุกคนในสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองมีความรูและเขาใจเทคโนโลยี  
 

ตํารวจในยุคดิจิตอล-3G  จะตองมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง  ที่คอยคิดติดตาม
สถานการณอยางตอเน่ืองทุกประเภท  โดยเฉพาะคดี 5 กลุม ที่ใชมาแลวตั้งแตสมัย พล.ต.ต.แผว  
โสตถิพันธ เปนผูการกองวิจับและวางแผน ประมาณ 50 ป ที่แลวน้ัน ลาสมัย ไมทันตอสถานการณ
ของโลก ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง อยางนอยๆ ตองมีกลุมคดีความผิดทางเศรษฐกิจ  ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  คดีความผิดทางเทคโนโลยี  คดีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตและ
ปลอมแปลงเอกสาร  คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการฆาตัวตายก็ควรตองมีการ
เก็บขอมูล  คดีอุบัติเหตุจราจรที่ตํารวจไมมีตัวเลขที่เพียงพอ ฯลฯ   สิ่งเหลานี้เปนเรื่องสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของตํารวจ 
 

4. ทิศทางการพัฒนากาวกระโดด 
 

เฉกเชนการบริหารงานตํารวจไทยในยุคดิจิตอล-3G ที่จะตองพัฒนาแบบกาวกระโดด
จะตองมีการเฝามองสถานการณของโลก 5 ประการ อยางตอเน่ืองดังที่กลาวมาแลว เพ่ือนํามาประยุค
ใชเปนแนวทางในการบริหารงานตํารวจ ซึ่งขอสรุปใหเปนแนวทางดังนี้ 

 

ประการที่ 1    การศึกษากระแสโลกาภิวัตน  ( Globalization )   
กิจการตํารวจยุคนี้จะตองอาศัยเทคโนโลยี  ตองอาศัยการทองเที่ยว เรามีตํารวจ

ทองเที่ยวที่คอยคุมครองดูแลประชาชนและนักทองเที่ยว ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ โทรสาร 
อินเตอรเนต ไดถูกนํามาใชในการประกอบอาชีพและมีผลตอการรักษาความสงบ อาทิ 

- ขบวนการกอความไมสงบระหวางประเทศ โดยอาศัย อินเตอรเน็ต 
- การหลอกลวงในการขายสินคาทางอินเตอรเน็ต 
- การลอลวงผูหญิงไปเพื่อธุรกิจคาประเวณี การหลอกลวงไปขมขืนกระทํา

อนาจาร 
- การสงขอมูลเพื่อการจารกรรม เพ่ือกอวินาศกรรมทางอินเตอรเนต 
- การตัดตอภาพลามกอนาจารที่ทําใหเยาวชนลุมหลง 
- การลักลอบเปลี่ยนแปลงขอมูล และการทําลายขอมูลเพื่อการคา 
- การใชไวรัสคอมพิวเตอร เขาไปทําลายฐานขอมูลทางการคาของผูอ่ืน 

ฯลฯ 
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สิ่งเหลานี้ เปนปญหาในยุคปจจุบันที่ตํารวจตองเฝามองศึกษาวิธีการเก็บขอมูล ศึกษาคนควา วางแผน
ออกกฎหมาย ระเบียบ ศึกษาวิจัยคนควา จนกระทั่งการบังคับใชกฎหมาย เรื่องการปองกันการ
ปราบปราม สืบสวนติดตามจับกุม และสอบสวน ผูตองหาที่กระทําผิดในเรื่องดังกลาว ลวนแลวแตเปน
เรื่องที่ยุงยากสลับซับซอน แตผูเขียนม่ันใจวาถาทุกฝายชวยกันก็ไมเกินความสามารถของตํารวจไทย 
 

ประการที่ 2. การศึกษาโครงสรางประชากร  ( Demographic )  
ในฐานะที่ผูเขียนใหความสนใจและเฝามองระบบออกบัตรประชาชนของกระทรวง       

มหาดไทยมาเปนเวลานาน  มีความเชื่อม่ันในสถิติขอมูลที่ตรวจพบวา  จํานวนประชากรที่มีตัวบุคคล
จริงกับตัวเลขจํานวนประชากรที่กระทรวงมหาดไทยเก็บสถิติไวนั้น มีความคลาดเคลื่อนจากความเปน
จริง ไมต่ํากวา 10,000 คน และเห็นวาเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ออกมาควบคุมการออกบัตร
ประชาชนที่ใชมาถึงขณะนี้ ไมอาจจะทําใหตรงตามความเปนจริงได ปญหาการทุจริตในการทําบัตร
ประชาชนใหคนตางดาว การทุจริตในการทําบัตรประชาชนใหกลุมผูมีหมายจับ คนราย ตลอดจนถึง
ใครก็ตามที่อยากมีบัตรประชาชน ก็หาซื้อหรือทําปลอมขึ้นไดไมยาก  เม่ือเปนแบบนี้โครงสรางของ
ประชากรของไทยเราก็เกิดความผิดพลาด และเกี่ยวกับคนตางดาวที่เขามาอาศัย นักทองเที่ยวที่เขา
มาทองเที่ยว และแตงงานกับคนไทย เขาๆ ออกๆ ตลอดจนบัตรประจําตัวบุคคลในพื้นที่สูง คนตาง
ดาวที่ไดบัตรประจําตัวมาทํางานในประเทศไทย ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนแตมีผลตอการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมทั้งสิ้น 

ผูเขียนเคยเห็นคนๆเดียว มีบัตรประจําตัวประชาชนถึง 3 ใบ และพบอยูเปนประจําที่
ผูคายาเสพติดมีบัตรประชาชน 2 ใบ และมักพบเสมอที่เจาหนาที่ของรัฐจัดทําบัตรประชาชนใหกับ
กลุมคนราย แมกระทั่งบัตรบุคคลในพื้นที่สูงซึ่งจะมีเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็มีการนําคนตางดาว คน
พมา มาทําบัตรประจําตัวบุคคลในพื้นที่สูง 

 ปญหาที่กลาววา ประเทศที่พัฒนาแลวประชากรมีแนวโนมลดลง สวนประเทศที่กําลัง
พัฒนาจํานวนประชากรมีแนวโนมสูงขึ้นน้ัน ไมนาจะถูกตองในทัศนะของผูเขียน ดังน้ันจํานวนประชากร
ที่ตํารวจยุคใหมจะตองศึกษานั้น ควรเปนประชากรที่มีผลตอการรักษาความสงบเรียบรอย และการ
บังคับใชกฎหมาย  อาทิเชน 

-   พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม หรือแหลงทองเที่ยว ประชากรจะเพิ่ม โรงแรมทุกแหงเต็ม ที่
พักตากอากาศ  พ้ืนที่กางเต็นท วัด สถานที่ราชการ  เปนที่พักของนักทองเที่ยว 

-    คนตางดาวลักลอบเขามาประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะยานประตูน้ํา ซอยนานา ตรวจพบวา
กลุมผูคายาเสพติด แฝงเขามาในลักษณะเปนพอคาผา 

-   กิจการทองเที่ยว สงเสริมใหคนเขา-ออก ประเทศไทยไดตองมีตัวเลขที่ชัดเจน 
-    สถานกักกันผูอพยพในจังหวัดแมฮองสอน ในจังหวัดราชบุรี มีผลกระทบตอจํานวน

ประชากรดวย 
ฯลฯ 



 19

 ---------------------------------- 
เอกสารประกอบคําบรรยาย 
โดย พล.ต.ท.วุฒิ   วิทิตานนท   จเรตํารวจ 

  ดังนั้นตํารวจยุคดิจิตอล-3G  จะตองมีขอมูลประชาชนที่เปนความรูวาแตละประเภทมี
จํานวนเทาใด  มีการกระทําผิดทางอาญาอยางไรบาง  ตัวเลขเหลานั้น ถาเก็บแบบยุคดั้งเดิม หรือยุค 
Analog จะไมมีทางเปน knowledge ได ดังน้ันตํารวจยุคดิจิตอล-3G  ควรตองเนนการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชกับการทํางานใหมากขึ้น 
 

  ประการที่ 3. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ( The New Consumer)  
  ในภาคธุรกิจก็จะเนนการเพิ่มความหลากหลายของตลาด มีการแขงขันทางการคา
อยางรุนแรง เม่ือนํามาเปรียบเทียบในกิจการบริหารงานตํารวจ ผูบริโภค ก็หมายถึง “ประชาชน
ผูรับบริการจากตํารวจ” ซึ่งประชาชนที่มีความตองการที่แตกตางเหลานั้น เขาตองการอะไร ปญหา
เหลานี้สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดไวมากมาย อาทิ 

-  ประชาชนตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  ประชาชนตองการเห็นความเปนมิตร พูดจากสุภาพ เห็นใจผูอ่ืน 
-  ประชาชนไมอยากเห็นตํารวจจราจรตั้งศาลเตี้ย รีดไถเงินทอง 
-  ประชาชนอยากใหตํารวจบริการลงบันทึกประจําวัน ดวยความรวดเร็วประทับใจ 
-   ประชาชนอยากเห็นตํารวจจริงจัง จริงใจ ในการสืบสวนติดตามจับกุมผูกระทําความผิด 

ฯลฯ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการเพื่อแกไขปญหามาโดยตลอดและตอเน่ือง 

ทุกยุคทุกสมัยมีการแกไขปญหา  มีโครงการที่ใชประชาชนเปนศูนยกลาง บางยุคประชาชนก็พอใจ 
บางยุคประชาชนก็ไมพอใจ  อาทิ 

-  โครงการฝากบานไวกับตํารวจ (ชวงเทศกาล) 

-    ตํารวจหนาเสาธง 5 นาที 
    ฯลฯ 

  ทั้งหมดที่ตํารวจไดดําเนินการมาแตละยุคแตละสมัยก็เปลี่ยนไปขึ้นอยูกับผูนํา แสดงให
เห็นวา  สํานักงานตํารวจแหงชาติยังขาดระบบในการบริการจัดการกับเร่ืองนี้ใหเปนระบบ  ทําใหขาด
การพัฒนาอยางตอเน่ือง และลาชา สั่งสมปญหาใหมากขึ้น ทําใหยากที่จะแกไขไดอยางงายๆ ซึ่งผูนํา
ทุกคนตองรวมกันพิจารณาโดยยึดหลัก  “ประชาชนเปนศูนยกลาง” 
 

  ประการที่ 4.  การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
( Natural Resources and the Environment )  

  ในทางการคาก็จะศึกษาเรื่องปรากฏการณที่เกิดขึ้นน้ี เพ่ือพยากรณเหตุการณหรือ
สถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ ในทศวรรษหนา  ในเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตํารวจจําเปนจะตอง
ศึกษาหาขอมูล โดยหากจะกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติ  เรามักจะพูดถึง เรื่องปาไมซึ่งเปนภารกิจของ
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ตํารวจปาไม  ทีจะคอยดูแล  รวมกับกรมปาไม  หรือหนวยงานตางๆ ถาเปนลําน้ําแมน้ํา ก็กรมเจาทา  
ดูแล  ถาเปนทะเลหรือลําน้ําแบงเขตแดน  ก็จะมีตํารวจน้ําเขาไปปกปองคุมครอง 
  เรื่องทรัพยากรธรรมชาติในระบบการสอบสวนดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และการบุกรุกตัดไมทําลายปา  ในอดีต เม่ือป พ.ศ.2527 พลเอกสิทธิ  จิรโรจน   เม่ือครั้งดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดออกเปนหนังสือสั่งการผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด   
เพ่ือปองกันไมให มีการบุกรุกตัดไมทําลายปามากขึ้น    ในการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ใหนายอําเภอเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม
ทําลายปา   ดวยความไมสนใจในการสอบสวน  และไมไดเปนผูบังคับใชกฎหมายโดยตรง    ผูเขียน
ซึ่งใหความสนใจเรื่องนี้พบวา  การที่กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือสั่งการดังกลาว  และการปฏิบัติ
ไมไดผลตามที่คาดไว  เนื่องจาก ผูรับผิดชอบทําสํานวนการสอบสวนจะเปนระดับ  รอยตํารวจตรี – 
รอยตํารวจเอก  รวมกับปลัดอําเภอ  สํานวนจะผานตรงไปยังนายอําเภอ  และนายอําเภอซึ่งเปน
หัวหนาพนักงานสอบสวนก็ขาดความชํานาญที่จะพิจารณาสั่งสํานวนที่จะสอบสวนขยายผลไปยัง
พอคานายทุนได  ทําใหตัวการจริงๆ  หรือพอคานายทุนไมไดรับโทษ  การปองกันการลักลอบตัดไม
ทําลายปาจึงไมไดผล  ขณะเดียวกันสํานวนที่พนักงานสอบสวนไดสงมาก็บกพรองมาก  ดังจะเห็นได
จากสถิติที่อัยการสั่งไมฟองมีสถิติสูง   นอกจากนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ใหอัยการเปนที่
ปรึกษาคดี  ทางปฏิบัติอัยการก็ไมเคยมาใหคําปรึกษาในทางคดีเลย  การสอบสวนจึงไมสามารถขยาย
ผลไปถึงนายทุนที่กระทรวงมหาดไทยคาดหวังได  เม่ือปญหาการบุกรุกสวนหนึ่งมาจากผูกระทําผิดที่
เปนนายทุนที่ไมไดรับโทษเพราะกฎหมายเอื้อมไมถึง  ก็ควรจะตองมีการพัฒนาระบบการสอบสวนให
ทันตอเหตุการณ  เพื่อใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน  ตํารวจในยุคใหม  ควรใหความ
สนใจ  โดยเฉพาะการตัดไมทําลายปา   การบุกรุกตนน้ําลําธาร   การรุกล้ําลําน้ํา   ซึ่งมีผลตอความ
เปนอยูของประชาชน   สภาพภูมิอากาศ  ทําใหเกิดน้ําหลาก  น้ําทวม  ซึ่งเร่ืองนี้ตํารวจยุคใหมจะตอง
ศึกษาหาขอมูล อาทิ  
  -  ตองศึกษาและมีขอมูลการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
  -  ตองศึกษาขอมูลปญหาที่เกิดจากทอไอเสียของรถยนต 
  -  ตองศึกษาขอกฎหมายที่ใชปองกันปราบปรามเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
  -  ตองสนใจและยับย้ังมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานและแหลงของเสียตางๆ  

-  การศึกษาและใหความรูกบัชุมชนในการรักษาปาไม  ฯลฯ 
  ตํารวจยุคใหมตองทันตอการเปลี่ยนแปลง   ยุคปจจุบันนานาอารยะประเทศ  ไดให
ความสนใจสิ่งแวดลอม   ประเทศที่เจริญแลวมักจะเนนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
จะนํามาเปนเครื่องมือตอรองระหวางประเทศ   เพราะทุกประเทศเปนหวงวา  ตอไปโลกของเราจะเต็ม
ไปดวยมลภาวะที่เปนพิษ  ทั้งทางน้ํา  ทางอากาศ  ดังจะเห็นไดจาก  จะมีการกําหนดกฎเกณฑไมให
ยานพาหนะมีควันดํา เสียงดัง มีการตอตานในเรื่องการตัดไมทําลายปา  การทําเหมืองแร  และการ
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สรางเขื่อน  เปนตน  ซี่งเปนขอมูลที่ตํารวจยุคใหมจะตองรู  อยางนอยๆ ก็ตองมีขอมูลวา  “นับแต
กระทรวงมหาดไทยให นายอําเภอเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนนั้น   ไมสามารถทําใหการลักลอบตัด
ไมทําลายปาลดลงไป”     ซึ่งเร่ืองนี้เม่ือครั้งผูเขียนสังกัดในตํารวจภูธรภาค 5  เคยศึกษาหาขอมูลและ
ทําวิจัยในเรื่อง  “การใชมาตรการทางกฎหมายกับผูกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ”   ได
ศึกษาเปนเอกสารการวิจัยที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวา  การสอบสวนที่นายอําเภอควบคุมการสอบสวน   
เพ่ือลดการตัดไมทําลายปานั้นไมไดผล  เน่ืองจากสวนใหญนายอําเภอไมไดใหความสนใจอยางจริงจัง 
 

ประการที่ 5     การศึกษากฎระเบียบและนโยบายหรือมาตรการ  
                        (Regulation  and  Activism) 

  ในประเด็นสุดทายนี้  ในทัศนะของผูเขียนซึ่งชอบศึกษาคนควา  และพัฒนางานโดย
ตอเน่ือง  และจากประสบการณการรับราชการทั้งฝายอํานวยการ  ฝายปฏิบัติ  ทั้งงานปองกัน  
ปราบปราม  งานสืบสวน  และงานสอบสวน  ซึ่งไดดําเนินการอยางจริงๆ จังๆ ในภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย  ไมยอมแพตอปญหางายๆ   พยายามตอสูกับปญหาเพราะหากเราชนะเพื่อแกไขปญหา
ภายในองคกรได  เราก็จะมีความสุข  ที่ผูเขียนประสบความสําเร็จในภารกิจของตัวเองก็เพราะไดมี
การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลขาวสาร  ตลอดจนคนควากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และ
มาตรการที่กําหนดไวโดยละเอียดแลว   ผูเขียนพบวากอนที่จะวางแผนแกไขปญหาใด  ถามีขอมูล
ครบถวนสมบูรณ  และศึกษา กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรการ อยางจริงจังแลว  จะเห็นวาปญหานั้นๆ 
สามารถแกไขไดไมยาก  และเม่ือกฎเกณฑนั้นเปนกําแพงขวางกั้น  ผูเขียนก็จะคิดนอกกรอบ  และ
แกไขปญหานอกกรอบ  แตตองไมกระทบกระเทือนระบบ  หรือเสียหายตอหนวยงาน   ดังน้ัน  หาก
เห็นวาหนทางนอกกรอบดีกวาในกรอบ   ก็ตองดําเนินการนอกกรอบ  จะเปนประโยชนตอหนวยงาน
มากกวา 
  ในที่นี้จะขอแนะนําใหทานไดศึกษา  และพิจารณาในประเด็นที่ควรจะนํามาพิจารณา 
เพ่ือบริหารกิจการตํารวจในยุคใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   โดยใหทานตอบคําถามดังตอไปน้ี  วา
ทานเปนคนลักษณะใด 
  -  ทานสามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในงานที่ทานบริหารไดหรือไม อยางไร 

-  ทานไดเขาใจ  พ.ร.บ.ตํารวจ  พ.ศ.2547  ลึกซึ่งหรือไม  เพียงใด  มีมาตราใดบางที่  
ทานนํามาไปใชอยางจริงจัง 
  -  ทานเขาใจปรัชญาที่วา  “ไพรพลเลวไมมี  มีแตแมทัพนายกองเลว” หรือไม  

-  “ รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง ”  หมายความวาอยางไร   และทานรูจัก
ตัวเองมาก  นอยเพียงใด  ทานรูคูแขงขันเพียงใด 

-  ทานพรอมที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานหรือไม 
     ฯลฯ 
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ดังน้ัน คําถามดังกลาวเปนเรื่องที่จะตองศึกษาคนควาเพื่อนํามาเปนแนวคิดในการ
บริหารงานตํารวจถาทานไมไดศึกษาคนควา  ก็ไมมีโอกาสที่จะบริหารงานในยุคนี้ใหบรรลุผลสําเร็จได 

 
5.  ความสําเร็จของกิจการตํารวจยุคดิจิตอล-3G 
 

  เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ  2548   นายกรัฐมนตรีไดแนะนําใหอานหนังสือ “เพ่ือจะ
นําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 6 ขอ”     (The Six Fundamentals Of Success)   แตงโดย “Stuart 
R.Levine”   เน้ือหาในหนังสือไดสรุปปจจัยพื้นฐาน 6 ประการ  ดังนี้ 
   1.  มั่นใจวาไดสรางมูลคาเพิ่ม  (Make sure you add value)  หัวใจสําคญั
ของการทํางานคือ  การเพิ่มคุณคาใหกับองคกรและเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกคา  ซึ่งมี
วิธีดําเนินการ 4 วิธี  คือ 
    -  การเพิ่มยอดจําหนายขององคกร 
    -  การลดตนทุน 
    -  การจําหนายสินคาไดในราคาที่สูงขึ้น 
    -  การปรับปรุงคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ 
ทั้งน้ีองคกรจะตองใหความสําคัญกับลูกคาหรือผูรับบริการ  ทํางานดวยความมุงม่ันและพยายาม
เสริมสรางพัฒนาตนเอง  นอกจากนี้ยังตองรูวิธีในการสรางรายได  และสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาสําหรับ
ลูกคาซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการสรางมูลคาเพิ่ม 
   2.  สื่อสารรอบดาน  (Communicate up & down , inside & out)  การ
สื่อสารเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหทานไดรับทราบความเห็นหรือขอสังเกตทั้งจากเจานายและลูกนอง  
รวมถึงความตองการของลูกนอง   Levine  ยังกลาวดวยวา  การสนทนาในเรื่องที่สําคัญหรือเร่ืองที่
ยาก  จําเปนจะตองพบปะหารือมากกวาที่จะใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
   3.  รูวิธีที่ทํางานใหสําเร็จ (Know how to deliver results) กุศโลบาย
ประการหนึ่งที่  Levine แนะนําคือการทํางานใหไดผล  โดยเอาชนะ  the Kings and Queens of 
Chaos  ซึ่งหมายถึง  พนักงานในองคกรที่มักตอตานการเปลี่ยนแปลงดวยการสรางความสับสน 
(chaos) อันเปนผลมาจากความกลัวในสิ่งที่พวกเขายังไมรู  พวกเขามักพยายามยกขออางนับพันวา
เหตุใดการทํางานบางอยางจึงไมประสบความสําเร็จ  และยังมีการดําเนินการในทางที่ผิด  รวมทั้ง
สรางกระแสความกลัวอันจะนําไปสูความลมเหลวมากยิ่งขึ้นในองคกร  Levine  ไดนําเสนอตัวอยาง
วิธีการที่ใช  จัดการกับปญหาดังกลาวดังน้ี  เปดโอกาสใหคนเหลานี้ไดพูด แตอยาใหเขาควบคุมหรือ
สงอิทธิพลในระหวางการสนทนา  คอยดูแลพนักงานที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่
คนเหลานี้จะไมหลงเชื่อขาวลือ  สรางหลักความรับผิดชอบโดยใหพนักงานมีความมั่นใจที่จะ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน 
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   4.   ปฏิบัติตอตนเองและตองานดวยความซื่อสัตย    (Conduct  
yourself and your business with integrity)  Levine   กลาววา  ไมมีการสรางความโดดเดน
ใหแก  ตราสินคา  (Brand) ใดไดมากเทากับการสรางความเที่ยงตรงและความซื่อสัตยที่มีตอลูกคา
และตอตนเอง 
   5.  ลงทุนในการสรางความสัมพันธ  (Invest in relationships) การมี
ความสัมพันธอันดี  เปนปจจัยสําคัญของการทําธุรกิจ  การมีปฏิสัมพันธที่ดีเปรียบเสมือนการมี  
หมอนรองทางธุรกิจ  Levine  แนะเกร็ดเล็กๆ วา  การกลาวทักทายกับอดีตเจานายดวยคําวา  สวัสดี
ครับ  หรือกลาวแสดงความยินดีกับเพื่อนรวมงานนั้น  นอกจากจะนํามาซึ่งความสัมพันธอันดีแลว  ยัง
สงผลดีตอหนาที่การงานดวย 
   6.  ทําใหเปาหมายชีวิตมีความเดนชัด  (Gain perspective)  แมจะเปน
เร่ืองที่พูดงายแตทํายาก  แตก็สามารถที่จะทําไดโดย  เอาชนะความเครียด  แลวใชเวลาพิจารณาหา
วาสิ่งที่สําคัญจริงๆ  ในชีวิตคืออะไร  การเขาใจความจริงน้ีจะนํามาซึ่งความสมดุลของชีวิต  และทําให
ทานสามารถสรางคุณคาใหแกองคกรได    
  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไดใหขอคิดหลัก 6 ประการ ที่ผูนําตองมีเพ่ือเตือนสติดังนี้ 

(1)  ทุกครั้งที่เปนประธานที่ประชุมตองเพ่ิมสิ่งใหมๆ ใหลูกนอง  และกระตุน   
ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพได 

   (2)  การสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคกร 
(3)  รูวิธีการแถลงผลลัพธจากการทํางานไมใชสําเร็จแลวไมบอกคนอื่น  จะ

ทําใหคนนึกวาไมประสบความสําเร็จหรือไมมีผลงาน 
   (4)  การบริหารตนเองและงานดวยเกียรติภูมิ 
   (5)  ยอมลงทุนในเรื่องความสัมพันธ 
    (6)  อยาเครียด  เพราะหากผูบริหารเครียดจะทําใหผลรายตอองคกร 

 
6.  ขอสรุปตํารวจยุคใหม 
 

  “ตํารวจ”  ตองมีจินตนาการที่จะวางแผนในการทํางานที่มีความทาทาย  ตองเปนนัก
บริหารกิจการตํารวจที่มีภาวะผูนําสูง  เพ่ือภารกิจเปาหมายเดียวกัน คือ “ความสงบสุขของ
ประชาชน”  จักตองมีใจรักการมีอาชีพตํารวจ  มีความภาคภูมิใจในชีวิตการรับราชการตํารวจ  พรอม
ที่จะเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือสวนรวม  ตองมีอุดมคติของการเปนตํารวจอาชีพ  อันไดแก 
  เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่ กรุณาปราณีตอประชาชน 
  อดทนตอความเจ็บใจ  ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 
  ไมมักมากในลาภผล  มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอประชาชน 
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  ดํารงตนในยุติธรรม  กระทําการดวยปญญา 
รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 

   

การเปนตํารวจเม่ือมีอุดมคติแลว  ตองมีคุณธรรม  มีจริยธรรมตํารวจ  โดยเฉพาะ
พนักงานสอบสวน  ซึ่งถือเปนกระบวนการยุติธรรมเบ้ืองตน  เปนผูบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเสมอ
ภาคและเปนธรรมที่จะสอบสวนนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ตองยึดม่ันอยูในจรรยาบรรณของ
พนักงานสอบสวนอีกสวนหนึ่ง  อันไดแก 

1.  พนักงานสอบสวนตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ 

2.  พนักงานสอบสวนตองมีความซื้อสัตย  สุจริต  และยึดม่ันในศีลธรรม 
3.  พนักงานสอบสวนตองอํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็วตอเน่ือง  โปรงใส  

และเปนธรรม  โดยปราศจากอคติ 
4.  พนักงานสอบสวนตองกลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 
5.  พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  เสียสละ  และอดทน  

เพ่ือประโยชนแหงการอํานวยความยุติธรรม 
6.  พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ดวยความสุภาพออนโยนมีไมตรีจิต 

และเต็มใจใหบริการประชาชน 
7.  พนักงานสอบสวนพึ่งหม่ันศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
8.  พนักงานสอบสวนพึงสํานึกและยึดม่ันในวิชาชีพการสอบสวน  มีความภาคภูมิใจ

ในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง 
โดยเฉพาะในหัวขอที่ 4  ผูเขียนมีโอกาสรวมรางจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน  

เปนผูเสนอขอน้ีเขามา  เพ่ือใหพนักงานสอบสวนมีความกลาที่จะตอสูกับความจริง กลาตอสูกับผูมี
อิทธิพล  บทสุดทายของชีวิตตํารวจก็คือ  ตองรักษากฎหมาย  อยาเกรงกลัวอิทธิพล ตํารวจอาชีพ 
คือ ตํารวจที่มีอุดมการณ  ไมยอมเปนมิตรกับผูผิดกฎหมาย ทานทํางานเพื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และประชาชนแลวหรือยัง  ทานอยาเอยคําวา  “คนไมพอ เงินไมมี”  นั้นแสดงวาทานทอแทตอ
ปญหา  ทานตองกลาที่จะคิดสิ่งใหมๆ   เพื่อความกาวหนาของวงการตํารวจไทย  ไมมีใครเกงเกินใคร  
ตองพ่ึงพาอาศัยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  จึงจะเปนนักบริหารที่ดี ไมควรทําลายสิ่งดีๆที่คนอ่ืน
สรางไวควรสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาตอไป  ผูเขียนม่ันใจวาอนาคตของตํารวจไทยยุคดิจิตอล-3G 
จะบรรลุผลสําเร็จ  หากตํารวจไทยทุกคนรวมใจกันกาวกระโดดที่จะสรางองคกรไปสูความเปนเลิศดาน
บําบัดทุกบํารุงสุขใหประชาชนตามหนาที่ของผูพิทักษสันติราษฎร 
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บทที่ 3 
การบริหารงานตาํรวจเขาสูยุคใหม 

 

1.  นโยบายมีความสําคัญตอการบริหารงานตํารวจ 
  

พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตอ
สภาฯ เม่ือวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ในสาระสําคัญดานบริหารราชการ  พอสรุปไดเปนหลัก 3 
ประการ คือ 

1)  ปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพ  
2)  ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐจากผูปฏิบัติเปนผูสนับสนุน  อํานวยความสะดวกใหการ  

สนับสนุนการงานภาคเอกชนและประชาชน  
     3)  ปรับกระบวนการบริหารราชการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากนโยบายที่ใหไวตั้งแตเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเนนย้ําเสมอ
วานักบริหารที่ดีจะตองนํานโยบายมาปรับเปนแผนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายที่รัฐบาล
กําหนด 

 
2.  แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานตํารวจรูปแบบใหม 
 

พันตํารวจโท  ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดใหแนวคิดการบริหาร  สรุปสาระสําคัญ
ทันสมัย ฯลฯ  “วันนี้เราตอง Think out of the box (คิดนอกกรอบ) วันนี้ขอยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงนี้ 
ผมพรอมแลว เหลือแตทาน ถาทานพรอม เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ กัน เราก็จะเกษียณอายุ
ดวยความสุข ดวยฝมือ ไมใชเกษียณตามหนาที่ กฎระเบียบ ถาเปนอุปสรรคก็ตองแกไข  อยากลัวการ
เปลี่ยนแปลง อยาใหการเปลี่ยนแปลงถูกธรรมชาติบังคับ คนที่ประสบความสําเร็จ วันนี้ คือคนที่กลา
เปลี่ยนแปลงกอนเหตุการณบังคับ” การที่จะนําประเทศไทยไปพัฒนาไปอยางเร็ว และจะทําให คน
ไทยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น   เปาหมายสุดทาย  (Bottom Line) ของการบริหารประเทศ   ไมวาจะ
เปนการบริหารแบบไหนตองอยูที่ความผาสุกของประชาชน อยูที่ความกาวหนาของประเทศแตวิธี
แบบไหนนั้นเราตองเลือกวิธีการที่ดีที่สุด  แตที่สําคัญตองเปนวิธีการที่ตองมีประชาชนเปนศูนยกลาง  
จะตองปลดปลอยพลังสมองของคนในประเทศเพื่อใหไดใชสมองเหลานั้นมารวมกันสรางประเทศให
เขมแข็ง  นั้นคือหลักที่เราจะนําเอาหลัก CEO เปนวิธีบริหารราชการอยางหนึ่ง โดยหลักวิธีคิดตอง
เปลี่ยนวิธีทํางานตองเปลี่ยนเพราะโลกมันเปลี่ยนรัฐบาลกําลังแกปญหาโดยนําสั่งที่ดีของทุกระบบมา
ใช โดยที่จะตองเลือกระบบที่ดีที่สุดที่เขากับประเทศไทยที่สุด มาผสมกันแลวเปนไปไดมาประยุกตใช
กับประเทศไทย ซึ่งระบบการบริหารราชการจะเปลี่ยนไป เรียกวา Change for the better
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  จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี  และจากแนวคิดที่เฉียบคม  มองไปขางหนาอยาง
ชาญฉลาดที่ยึด “ประชาชนเปนศูนยกลางในการบริหาร” จากนโยบายแนวคิดดังกลาว สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจะอยูนิ่งเฉยไมได โลกกาวไปไมหยุดยั้ง ประเทศทุกประเทศพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว การพัฒนาจะตองกาวไปขางหนา กิจการตํารวจจะตองกาวตามไป เพราะภารกิจตํารวจ
ทั่วโลกของตํารวจไมแตกตางกัน กลาวคือ บังคับใชกฎหมาย บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน 
ดังนั้นตํารวจไทยจึงไดเตรียมเครื่องมือบริหารรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก นั่นก็คือ 
พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547 ซึ่งประกาศใชเม่ือ 13 มกราคม 2547 ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณการเปลี่ยนแปลงของโลก ปญหาอยูที่วา “ผูบริหารทุกระดับชั้น ผูปฏิบัติในองคกร จะนํา
กฎหมายมาใชเปนเครื่องมือใหบังเกิดผลเพียงใด? หากไมนํามาใช การพัฒนากิจการตํารวจก็จะไม
กาวหนา 

 
3.  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547   มีความสําคัญอยางไร 
 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มีความสําคัญที่กําหนดระเบียบการบริหารงาน
ทั่วไป ภารกิจ อํานาจหนาที่ ตลอดจนการบริหารงานบุคคล ผูบริหารทุกระดับตองศึกษาและทําความ
เขาใจ และนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารเพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายภารกิจที่กําหนดไว (มาตรา 
6) พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547 แบงออกเปน 7 ลักษณะ ประกอบดวย 128 มาตรา ดังนี้ 

 

ลักษณะที่ 1  บททั่วไป 
ลักษณะที่ 2 การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ลักษณะที่ 3 คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
ลักษณะที่ 4 ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ 
ลักษณะที่ 5 คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
ลักษณะที่ 6 ระเบียบขาราชการตํารวจ 

    หมวด 1   ตําแหนงและการกําหนดตําแหนง 
หมวด 2   การบรรจุ การแตงตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หมวด 3   เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มอ่ืน 
หมวด 4   การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
หมวด 5   วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด 6   การดําเนินการทางวินัย 
หมวด 7   การออกจากราชการ 
หมวด 8   การอุทธรณ 
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หมวด 9   การรองทุกข 
หมวด 10  เครื่องแบบตํารวจ 

ลักษณะที่ 7 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
 
หากจะศึกษาโดยถองแทพบวากฎหมายตํารวจฉบับใหมมีการกําหนดยุทธศาสตร 

การบริหาร และมีการพัฒนาระบบงานควบคูกันไป  เปนกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่การ
บริหารงานตํารวจที่ทันสมัยฉีกแนวกฎหมายบริหารทั่ว ๆ ไป กลาวคือ มีคณะกรรมการกําหนด
นโยบาย มีกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มีการแยกสายงานสอบสวนออกจากสายงานทั่วไป
ชัดเจน มีการเทียบงานสอบสวนเปนขั้นตอนหนึ่งของขบวนการยุติธรรม ที่จะตองไดรับคาตอบแทน
ใกลเคียงขาราชการยุติธรรมฝายอ่ืน ที่กลาวมาบางสวนถือเปนจุดเดนของกฎหมายที่ปฏิรูปแนวคิด
การบริหารงานตํารวจใหทันตอเหตุการณ 

 
4.  แนวทางการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานตํารวจ 
 

4.1  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติยุคดิจิตอล-3G     ไดกําหนดศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้นได เพราะผูเขียนไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี ใหเปนคณะทํางานปฏิรูป
ตํารวจเพ่ือประชาชน  โดยมี พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย  รองนายกรัฐมนตรี  ในครั้งน้ันที่มีการ
รางโครงสราง ทานดํารงตําแหนง เลขาธิการ.ป.ป.ส.  ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จะตองกําหนดสวนราชการดานเทคโนโลยีไวในโครงสราง ซึ่งในรางเดิมที่คณะทํางานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติรางเสนอไมมี  ผูเขียนไดชี้แจงเหตุผลความสําคัญและยกตัวอยางที่ไดสราง
ศูนยเทคโนโลยีของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ผูเขียนใชเวลาเพียง 1 ป วางระบบกอสรางอาคาร
ทําศูนยอบรมคอมพิวเตอร  ทําศูนยวิทยุ  สรางโปรแกรม E-COP  ที่สอดรับงานตํารวจในสภาวการณ
ปจจุบัน 
  ศูนยเทคโนโลยีของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ผูเขียนริเร่ิมดําเนินการโดยไมไดใช
งบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติเลย  ตองไปของบจากองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
และ นักธุรกิจจากตางประเทศ คือ กัปตันชารล อาเธอร วันเดอรแพร , นางกรรณิการ  ทาสัก และนาย
ดับบลิว วาย เซ็ง  ไดรวมกันบริจาคทรัพยสิน  รวมมูลคาประมาณ  3  ลานบาทเศษ  
  ศูนยแหงน้ีตอมา พลตํารวจตรี จํานง แกวศิริ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  
ที่ไปดํารงตําแหนงตอจากผูเขียนเม่ือป พ.ศ.2546  ไดสืบสานตอและพัฒนาเพิ่มเติม  ดูแลรักษา  จน
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เปนแหลงเรียนรูงานหลาย ๆ ดาน  อาทิ งานเทคโนโลยี  งานปองกัน
ปญหายาเสพติด งานพัฒนาระบบอํานวยการ  ตลอดจนระบบสวัสดิการที่มีสหกรณออมทรัพยที่ฐานะ
การเงินม่ันคง เปนสหกรณออมทรัพยที่ไดรับการยกยองจากกรมสงเสริมสหกรณวาเปนสหกรณออม
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ทรัพยที่มีฐานะมั่นคง 1 ใน 10 ของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ  และมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช
ในการบริหารดวย 
  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  ตั้งแตผูเขียนไปดํารงตําแหนงผูบังคับการเมื่อ 1 ตุลาคม 
2544  ถึง 30 กันยายน 2546  รวม 2 ป  พวกเราตํารวจเชียงรายไดสรางเกียรติประวัติตํารวจไทยใน
หลายดาน  ศูนยเทคโนโลยีเปนแหลงที่มีหนวยงาน  บุคคล  ทั้งในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
องคกรภายนอก  ขอไปศึกษาดูงานมากมาย  จนถึงปจจุบันกวา 100 คณะ  คณะที่สําคัญๆ  ที่
ตํารวจภูธรเชียงรายภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติใหการตอนรับ   อาทิ  
  - คณะนักศึกษาผูชวยผูพิพากษา 
  - คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา  
  - คณะจเรตํารวจ และ จเรตํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - คณะเลขาธิการ ป.ป.ส. 
  - คณะผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงราย 
  - คณะนักศึกษาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
  - คณะนายตํารวจนักเรียนหลักสูตร ผบก.,ผกก.,สว. และหลักสูตรอ่ืนๆ 
  จากผลของการทํางานอยางจริงจัง จึงสามารถเปนแบบอยางได  ผูเขียนก็ไดรับการ
พิจารณาใหไปดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5  เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2547  ผูเขียนได
รวมกับผูบังคับบัญชา  คือ พลตํารวจโท ชลอ  ชูวงษ  กอตั้งศูนยเทคโนโลยีตํารวจภูธรภาค 5   มีการ
วางระบบและใหตํารวจภูธรจังหวัด 8 จังหวัด กอสรางศูนยเทคโนโลยีครบถวนสมบูรณ  เชื่อมโยงโดย
ระบบ Intranet  ใชโปรแกรม E-COP  ปจจุบันระบบ E-COP  โปรแกรมอานพิมพลายน้ิวมือของ
ตํารวจภูธร  5  เชื่อมโยงไปยังเครือขายหนวยงานตํารวจในพื้นที่ฝายปกครอง อัยการ และศาล     

การพัฒนาแตละครั้งตองอดทนตอแรงเสียดทานจากผูรวมงานที่ยังมีพฤติการณแบบ
ด้ังเดิมคือ  “กลัวคนอื่นจะเดนกวาจึงพยายามขัดขวางการพัฒนา”  ซึ่งเรื่องน้ีหากไมมีการตอสู
ปญหาก็คงไมสําเร็จ  ในขณะนั้นยังไมมีโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตตํารวจภูธรภาค 5  
และตํารวจภูธรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด  ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  นี่คือวิธีการทํางานแบบ  
“กาวกระโดด” 

4.2 งานทะเบียนประวัติอาชญากร 

  ทะเบียนประวัติอาชญากรมีความสําคัญตอการรักษาความสงบเรียบรอยเปนอยาง
มาก  ปจจุบันการเก็บทะเบียนประวัติอาชญากรของตํารวจไทยยังเปนแบบ Analog  ยังไมถึงยุค
ดิจิตอล-3G 

ทะเบียนประวัติอาชญากร  หมายถึง  บุคคล  กลุมบุคคล  ที่กระทําผิดอาญา  และ
เจาหนาที่ตํารวจไดบันทึกประวัติไว ซึ่งวิธีที่ตํารวจไทยเราใชอยู ก็คือ การพิมพลายนิ้วมือดวยหมึกสี
ดําลงบนแผนกระดาษ  ที่เรียกวา  แบบพิมพลายนิ้วมือ  จากนั้นก็จะเก็บขอมูลโดยอานจากลายพิมพ



 29

 ---------------------------------- 
เอกสารประกอบคําบรรยาย 
โดย พล.ต.ท.วุฒิ   วิทิตานนท   จเรตํารวจ 

ที่ปรากฏจากทั้ง 10 นิ้ว  ซึ่งจะมีลักษณะ  แบบมัดหวาย  กนหอย  รอยโคง  เปนตน  ผูชํานาญก็จะ
อานจากลายพิมพที่ไดและเก็บขอมูลโดยเปลี่ยนเปนเลขรหัส  

  ตอมากรมตํารวจไดรับมอบเครื่องมือจากประเทศญี่ปุน  ซึ่งเก็บขอมูลที่ไดเขาไปไวใน
ระบบฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ  ซึ่งก็ยังใชไดอยูแตประสิทธิภาพดีในระดับหนึ่ง  ในยุคปจจุบัน
วิทยาการทางเทคโนโลยีเจริญรวดเร็ว  เรามีเครื่อง Fingerprint  ซึ่งสามารถนํามาเก็บลายพิมพนิ้วมือ
ไดสะดวกรวดเร็ว   สามารถพิมพออกมาเปรียบเทียบลายพิมพมือแฝงที่เก็บไดจากที่เกิดเหตุ  หรือใช
เครื่องใหอานเปรียบเทียบก็ยังได   

สิ่งเหลานี้นักบริหารตองคิดและพัฒนา  ซึ่ง พ.ศ.2547  เม่ือครั้งผูเขียนดํารงตําแหนง 
รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   ไดริเร่ิมและดําเนินการแลว  ตอมาเดือนตุลาคม 2548  ไดรับ
ตําแหนงผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ทําหนาที่ประสานงานสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย    นายกรัฐมนตรี และ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดสั่งให
ผูเขียนไปชวยปฏิบัติงานที่ตํารวจภูธรภาค 9   ผูเขียนก็ไดเขาไปวางระบบเรื่องการเก็บขอมูลลาย
พิมพนิ้วมือดวยเครื่อง  Fingerprint  เปนที่เรียบรอยแลว 

นักบริหารตองคิดถึงขบวนการ  วิธีการพัฒนา หรือภาษาของคนรายที่เปนองคกร  
การเก็บประวัติขอมูลบัตร  มีความจําเปนมาก  ขณะเดียวกันประวัติของกลุมบุคคลที่กระทําผิดใน
ขณะที่ใชชองวางของกฎหมายหลุดพนจากการจับกุมมาโดยตลอด  ก็ตองใหความสนใจ  รวมถึง
ขบวนการปลอมบัตรประชาชน ปลอมบัตรเครดิต และกลุมผูคายาเสพติด  กลุมเหลานี้จะทํางานเปน
เครือขาย 

 

4.3 งานชุมชนมวลชนสัมพันธ 
 

  งานชุมชนมวลชนสัมพันธมีกฎหมาย พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547   กฎหมาย
การบริหารการเมืองที่ดี  และนโยบายของรัฐบาลที่เนนใหนําประชาชนเปนศูนยกลางของการบริหาร
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม  ดังน้ันนักบริหารจะตองคิดทั้ง
ระบบวาเราจะนําประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางไร  นับตั้งแตตํารวจยุคดั้งเดิมจนถึงยุคปจจุบัน 
นั้นตํารวจไดนําประชาชนเขามามีสวนรวมตลอดมา เชน 
  -  สมัยโบราณผูไดรับความเดือดรอนใหไปสั่นระฆังหนาวัด 

-  อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
  -  ลูกเสือ  เนตรนารี  จราจร 
  -  เพ่ือนบานระวังภัย 
  -  ตํารวจจ๋ิว 
  -  อาสาสมัครวิทยุสมัครเลน  เหยี่ยวเวหา 
  -  ตํารวจบาน 
  -  โครงการอาสาสมัครปองกันสาเสพติด 
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  -  โครงการ DARE  ดึงเยาวชนนักเรียนตอตานยาเสพติด 
ฯลฯ 

  โครงการเหลานี้หากจะยอนคิดไปยังยุคดั้งเดิมจะพบวา ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
อยางตอเน่ืองตั้งแตการฝกอบรมและประชาชนก็เขามามีสวนรวม  สรางประโยชนในการรักษาความ
สงบเรียบรอยใหกับประเทศชาติสังคมมากมาย  บางคนเสียชีวิต  บาดเจ็บระหวางปฏิบัติหนาที่ก็มี
จํานวนมาก  แตเรา  “ไมมีประวัติ  ไมมีขอมูลของกลุมบุคคลเหลานี้เลย”   ความจริงควรมีการเก็บ
ขอมูลทั้งระบบตั้งแตประวัติแตละราย  การอบรม  การปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน  ถาเขา
ชวยเหลือก็ตองไดรับประกาศชมเชย  ถามีครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ก็จะตองไดรับรางวัล  จนถึงอาจ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณให  ซึ่งสามารถทําไดอยูแลว 
  ยุคกาวกระโดด  พวกเราทุกคนจะตองมาชวยกันคิด และนําเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับไป  “ไมใชจะรอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสั่งการกอนจึงจะทํา”  จุดนี้ถือวาเปน
จุดออน เปนความคิดที่ไมถูกตองเพราะสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนของทุกคนตองชวยกันพัฒนา 
   

4.4  งานปองกันอาชญากรรม 
 

  ก.ต.ช. ถือเปนหนวยงานที่สําคัญไดกําหนดยุทธศาสตร งานปองกันอาชญากรรมไว  
ในโครงสรางใหมตํารวจยุคใหม  จะมีกองพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม  กองนี้เกิดขึ้นได
เพราะผูเขียนเปนผูเสนอแนะและรวมใหเหตุผลวา ถึงเวลาแลวที่  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  จะมีกอง
ปองกันอาชญากรรม  เชนเดียวกับนานาอารยประเทศ  เชน  ประเทศเยอรมัน มี  กรมปองกัน
อาชญากรรม   กองพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม   มีภารกิจที่กวางขวางมาก  หากวาง
ระบบการปองกันอาชญากรรมไดทันยุคทันเหตุการณ  โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพแลว  
ผูเขียนม่ันใจวาความรุนแรงของอาชญากรรมก็จะลดลง  ตํารวจทํางานนอยลง  งานปราบปราม  งาน
สืบสวน  งานสอบสวน และการดําเนินคดี  การพิจารณาคดี  การนําผูกระทําผิดไปลงโทษจะลดลง  
ผลที่ตามมาเมื่อคิดเปนมูลคาเงินแลวมีมูลคามากมาย 
  ทานเคยคิดหรือไมวา  อาชญากรที่กระทําผิดเพียงรายเดียว  ตนทุนในการดําเนินคดี
มากมายเพียงใด  อาชญากรที่ลวงเกินทางเพศ  ขมขืน  ฆานักทองเที่ยวชาวอังกฤษ  ผูตองหารับ
สารภาพวาเม่ือดูวีดีโอลามกแลวเกิดความตองการทางเพศขึ้น  จึงไดวางแผนขมขืนแลวฆา
นักทองเที่ยว  ผูตองหาเพียง 2คน    เราตองใชเจาหนาที่ตํารวจตั้งแตระดับสูงลงไปถึงระดับผูปฏิบัติ
มากมาย  ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ  เสียเวลามากเทาใด  แตเม่ือเราสามารถติดตามจับกุม
ผูตองหามาไดอยางรวดเร็ว  ก็ถือวา  “คุม”  ที่สามารถกอบกูเครดิตของประเทศชาติกลับคืนมาได 
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  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  ไดทรงพระราชทาน
พระบรมราโชวาทไวตอนหนึ่งวา  
  

“การจับผูรายนั้น ไมถือเปนความชอบ 
เปนแตนับวาผูน้ันไดกระทําการครบถวนแกหนาทีเ่ทาน้ัน 
แตจะถือเปนความชอบตอเมื่อไดปกครองปองกันเหตุราย 

ใหชีวิตและทรัพยสมบัติของขาแผนดินในทองที่น้ัน 
อยูเย็นเปนสขุพอสมควร” 

 
  ดังน้ัน ตํารวจยุคใหมตองคิดวางแผนปองกันมากกวาการปราบปราม ตองสราง
ระบบงานปองกันโดยนําเทคโนโลยีมาใช อาทิ  

-  ควรมีกฎหมายหรือระเบียบคําสั่งใหอาสาสมัครเขามารวมงานปองกันอาชญากรรม    
   ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ตํารวจ ฉบับใหม 
-  ควรมีหนวยงานที่วางแผนการปองกันอาชญากรรมทุกระดับ  จนถึงสถานีตํารวจ มี   
   งานชุมชนสัมพันธ  
-  ควรสนับสนุนใหมี CC.TV. สําหรับภาคเอกชนที่มีธุรกิจลอแหลมตอการเกิด  

             อาชญากรรม 
-   ควรมีขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูปลอมบัตรประชาชน,บัตรเครดิต,อาชญากรรมขามชาติ       

ฯลฯ 
-   ควรเก็บประวัติบุคคลพนโทษดวยระบบคอมพิวเตอรและสามารถตรวจสอบไดโดย   
ระบบ 3G 

-  ควรมีระบบเทคโนโลยีคนประวัติบุคคล ประวัติยานพาหนะ ประวัติอาชญากรรม 
หมายจับ  อยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะหมายจับ  ประชาชนทุกคนสามารถเขามา
ตรวจสอบได 

ฯลฯ 
 
 ทั้งหมดนี้ตํารวจยุค ดิจิตอล-3G ตองคิดและพัฒนาใหทันกับความเจริญของโลก 
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บทที่ 4 

สํานักงานตํารวจแหงชาตกิับการกาวสู 

การบริหารงานบานเมืองท่ีดี 

1.  วัตถุประสงคของการปฏิรูประบบราชการ 
 

   การบริหารราชการแผนดิน  มีเปาหมายเพื่อสรางและทําประโยชนสุขแกประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 75  ซึ่งบัญญัติไววา รัฐมีหนาที่ตองจัดระบบการบริหารงานภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
  การที่จะบริหารบานเมืองที่ดี หรือที่เรียกกันวา Good Governance นั้น ไดมีพระราช
กฤษฎีกาบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดหลักการและวิธีการบริหารไว ใหขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเขาใจวามีเน้ือหาครบถวนสมบูรณ ทันเหตุการณ ซึ่งจะขอเลือกอธิบายมาตราที่
สําคัญๆ ตอไปน้ี 
 
2.   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
พ.ศ.2546  

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546   ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  สรุปที่สําคัญไดดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ใหใช บังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา  3  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติ
เม่ือใดและจะตองมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

มาตรา  4  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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 “สวนราชการ” หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 “ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 

มาตรา  5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มาตรา  6  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย

ดังตอไปน้ี 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ  
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

มาตรา 7   การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่
มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน  

มาตรา 8   ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และจะตองมีแนวทางการ
บริหารราชการดังตอไปน้ี 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค ตาม
มาตรา 7 

(2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียให
ครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส 

(4) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคม 
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(5)  ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการใหสวนราชการดําเนินการ
แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว 

 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

มาตรา 9   การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์มีดังตอไปน้ี 
(1)  ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ

งบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3)  สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
(4)  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล

กระทบตอประชาชน ตองดําเนินการเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
มาตรา 10  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการ   สวนราชการที่

เกี่ยวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติ     การบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน 
มาตรา 11  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
มาตรา 12  กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลาย

ลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
มาตรา 13  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการ

บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 14  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13  ใหจัดทําเปนแผนสี่

ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศดาน
ตางๆ  ที่เกี่ยวของ 

มาตรา 15  เม่ือมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลวใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ 

 
หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

มาตรา 20  ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
หรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการ
และประชาชนทราบทั่วกันดวย 
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มาตรา 21  ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะ  คํานวณรายจายตอ
หนวยของงานบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ ในกรณีที่รายจายสูงกวารายจายตอหนวยของ
งานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันของสวนราชการอื่น ใหสวนราชการนั้นจัดทํา
แผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ 

มาตรา 22  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    และสํานัก
งบประมาณรวมกันประเมินความคุมคาในการปฏิบตัภิารกิจของรัฐที่สวนราชการแนวทางในพจิารณา
วาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก 

 ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง   ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ
ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ    ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและราย 
จายที่ตองเสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย 
 ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชน หรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือ
ผลเสียอ่ืน ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย      

มาตรา 25   ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใดๆ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่
รับผิดชอบในปญหานั้น ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว  

มาตรา 26   การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีที่
ผูบังคับบัญชามีความจําเปนที่ไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษร 

 
หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรา 27   ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

มาตรา 28   เพ่ือประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตาม มาตรา 27 ก.พ.ร.ดวย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 

มาตรา 29   ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการ  

มาตรา 30  ในกระทรวงหนึ่งใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการ
ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด 
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มาตรา 31   ในศูนยบริการรวมตามมาตรา 30 ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเร่ืองราวตางๆ และ
ดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของ 

มาตรา 32  ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  
จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกัน หรือตอเนื่อง 
กัน ในจังหวัด  อําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น   รวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมไว  ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วา
การอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ 
และใหนําความใน มาตรา 30 และ มาตรา 31 มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
 
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

มาตรา 33   ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน 
หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไมโดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบ
กัน   กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

มาตรา 34   ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดทั้งหมดหรือบางสวนหามมิ
ใหจัดตั้งสวนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสวน
ราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 
หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

มาตรา 37   ในการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ให
สวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชน 

มาตรา 38   การติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกัน
จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว  
ตามมาตรา 37 

 
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

มาตรา 45   นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา 9 (3) แลวใหสวนราชการจัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑวิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 

มาตรา 46    สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ
หนวยงานในสวนราชการก็ได ทั้งน้ี การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพื่อ
ประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ  
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มาตรา 47   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงาน
บุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนง
ที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูนั้น 

 
 

หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด 
มาตรา  50   เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจ

ของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใด
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว
ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได  

มาตรา  51   ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่อง
ใดและมีกฎหมายฉบับอ่ืนกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือ
บางสวน เม่ือสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงแลวใหถือวาสวนราชการ
นั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวยแลว 

มาตรา  52   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา  53   ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
3. สรุปหลักการบริหารงานราชการที่ดี  
 

ตามทัศนะของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดสรุป พ.ร.บ.บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีวา จะตองยึดหลัก 6 ประการ คือ 
    ท   -  ระบบราชการตองมีความ “ทันสมัย” 

ร   -  ระบบราชการตองมีความ “รวดเร็ว” 
ท   -  ระบบราชการตองมีความ “เที่ยงธรรม” 
ป   -  ระบบราชการตองมีความ “ประหยัด” 
ช   -  ระบบราชการตองมีความ “ชอบดวยกฎหมาย” 
ป   -  ระบบราชการตองมีความ “โปรงใสตรวจสอบได” 
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นอกจากนี้  การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ซึ่งยอมาจาก Chief 
Executive Officer  หมายถึง  ผูบริหารสูงสุดขององคกรหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งที่ตองมี 
ภาวะผูนําในการบริหารองคกรไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาหมายรวมของ
หนวยงานที่กําหนดไว   การบริหารงานแบบบูรณาการ หรือ CEO ตองถือหลัก 6 ประการ  

 
    ป - คือ เปาหมาย 
    ก - คือ    กุศโลบาย 
   ค - คือ    ความคาดหมาย 
    ร - คือ    รับผิดชอบ 
    อ - คือ     มีอํานาจ 
    ง - คือ     มีเงิน หรือ งบประมาณ 
 

  ดังน้ัน  สํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองยึดหลักการบริหารบานเมืองที่ดีตามที่
กฎหมายบัญญัติไว  โดยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่เม่ือประชาชนสอบถามจะตองมีการชี้แจงใหทราบ  
และผูนําตองกลารับผิดชอบ  “แมจะสั่งการดวยวาจากฎหมายก็ถือวาสมบูรณถูกตอง”  จึงขอให  
“ผูนํายึดหลัก  ทรท.ปชป.”  เปนหลักบริหารราชการ  ประเทศชาติก็จะเจริญ  ประชาชนก็จะเปนสุข  
ขาราชการก็จะกาวหนาในชีวิตรับราชการ 
 4. การบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติกับการบริหารงานที่ดี 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีประกาศ เร่ืองการใชแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2551 กําหนดใหทุกหนวยยึดถือกรอบแผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2550-
2554 เปนแนวทางการปฏิบัติราชการประจําป 2551 และใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวย 
  นอกจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีการวิเคราะหสถานการณทั่วไป  การวิเคราะห
สภาวะแวดลอม การกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการกับตัวชี้วัดตามที่ไดรับรองการปฏิบัติราชการ
ในทั้ง 4 มิติ  ไดแก 
  มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ  (น้ําหนักรอยละ 45)  จํานวน 
21 ตัวชี้วัด  โดย 
   1)  ตัวชี้วัดที่ 3.1 (มี 10 ตัวยอย)  เปนตัวชี้วัดตามเปาหมายผลผลิต ตาม
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2551  (น้ําหนักรอยละ 5) 
   2)  ตัวชี้วัดที่ 3.2 – 3.21  เปนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร/พันธกิจของ ตร.  มี 
20 ตัวชี้วัด  (น้ําหนักรอยละ 40) 
  มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ  (น้ําหนักรอยละ 20)  จํานวน  4 ตัวชี้วัด 
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  มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้ําหนักรอยละ 10)  
จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
  มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 25)  จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
 

ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  จึงมีแนวทางการปฏิบัติ

ราชการ  3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  การดําเนินการตามแผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2550-2554 

สวนที่ 2  การปฏิบัติราชการตามเปาหมาย  ผลผลิต  ตามงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2551 

สวนที่ 3  การดําเนินการตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมิน

ตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

แนวทางการปฏิบัติราชการทั้ง 3 สวน  ไดกําหนดกรอบแนวทางการบริหารราชการ

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  หมวด 3  มาตรา 9-12  ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และ

เกณฑการวัดผล  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของแตละประเด็นยุทธศาสตรไวชัดเจน  ดังแสดงไว

ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร ตร. กับแผนหลัก 3 ดาน ของแผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2550-2554 
กับมิติการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

1. แผนพัฒนา ตร. ยุทธศาสตร ตร. ตัวชี้วัด 2. คํารับรองฯ (ก.พ.ร.) (เฉพาะมิติที่ 1) ตัวชี้วัด 

1.  ยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแก

ประชาชน (งานบริหาร) 

2 ตัวชี้วัด 1.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแก

ประชาชน 

2 ตัวชี้วัด 

2.  ยุทธศาสตรดานการปองกันอาชญากรรม (งานปองกัน

อาชญากรรม) 

15 ตัวชี้วัด 2.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการปองกันอาชญากรรม 2 ตัวชี้วัด 

3.  ยุทธศาสตรดานการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 

(งานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม) 

8 ตัวชี้วัด 3.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 4 ตัวชี้วัด 

4.  ยุทธศาสตรดานการอํานวยความยุติธรรม (งานสืบสวน

สอบสวนและกฎหมาย) 

20 ตัวชี้วัด 4.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการอํานวยความยุติธรรม 4 ตัวชี้วัด 

5.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงของชาติ และดานกจิการ

พิเศษ (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ) 

33 ตัวชี้วัด 5.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานความมั่นคงของชาติ และดานกิจการ

พิเศษ 

3 ตัวชี้วัด 

1. แผนพัฒนา

ระบบงาน 

6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี 

     6.1  ยุทธศาสตรดานการตรวจราชการแบบ 

            มุงผลสัมฤทธิ์ (งานจเรตํารวจ) 

5 ตัวชี้วัด 6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี 

     6.1  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการตรวจราชการแบบ 

           มุงผลสัมฤทธิ ์

5 ตัวชี้วัด 

 

1 ตัวชี้วัด 

2. แผนพัฒนาตํารวจ

และครอบครัว 

     6.2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาตํารวจและครอบครัว 2 ตัวชี้วัด      6.2  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการพัฒนาตํารวจและครอบครัว 1 ตัวชี้วัด 

3. แผนพัฒนาองคกร

หนวยงาน 

     6.3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร - หนวยงาน 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

     6.3  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรพัฒนาองคกร-หนวยงาน 3 ตัวชี้วัด 
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แผนภาพที่ 2  ความเชื่อมโยงของตวัชีว้ัดที่เปนแนวทางการปฏิบตัิราชการของแผนหลัก 3 ดาน กบัตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการในมิติที่ 1 
และตัวชีว้ัดในแผนงบประมาณในมิติของยุทธศาสตร ตร. 

 

          
1. แผนพัฒนา ตร. ยุทธศาสตร ตร. ตัวชี้วัด 

 1. แผนพัฒนา

ระบบงาน 

1.  ยุทธศาสตรดานการบริหาร

เพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชน 

2 ตัวชี้วัด 

2.  ยุทธศาสตรดานการปองกัน

อาชญากรรม 

15 ตัวชี้วัด 

3.  ยุทธศาสตรดานการสืบสวน

ปราบปรามอาชญากรรม 

8 ตัวชี้วัด 

4.  ยุทธศาสตรดานการอํานวย

ความยุติธรรม 

20 ตัวชี้วัด 

5.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

ของชาติ และดานกิจการพิเศษ 

33 ตัวชี้วัด 

 

6.  ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการที่ดี 

     6.1  ยุทธศาสตรดานการตรวจ

ราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ ์

5 ตัวชี้วัด 

2. แผนพัฒนาตํารวจ
และครอบครัว 

6.2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

ตํารวจและครอบครัว 

2 ตัวชี้วัด 

3. แผนพัฒนา

องคกร-หนวยงาน 

6.3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

องคกร - หนวยงาน 

1 ตัวชี้วัด 

3. คํารับรองฯ ตาม ก.พ.ร. (เฉพาะมิติที่ 1) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2-3.21 

ตัวชี้วัด 

1.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดี

แกประชาชน 

2 ตัวชี้วัด 

2.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการปองกันอาชญากรรม 2 ตัวชี้วัด 

3.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการสืบสวนปราบปราม

อาชญากรรม 

4 ตัวชี้วัด 

4.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการอํานวยความยุติธรรม 4 ตัวชี้วัด 

5.  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานความมั่นคงของชาติ และดาน

กิจการพิเศษ 

3 ตัวชี้วัด 

6.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี 

     6.1  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการตรวจราชการแบบ 

           มุงผลสัมฤทธิ ์

5 ตัวชี้วัด 

 

1 ตัวชี้วัด 

     6.2  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรดานการพัฒนาตํารวจและ

ครอบครัว 

1 ตัวชี้วัด 

     6.3  ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรพัฒนาองคกร-หนวยงาน 3 ตัวชี้วัด 

 

มิติที่ 2 จํานวน 4 ตัวชี้วัด 

มิติที่ 3 จํานวน 4 ตัวชี้วัด 

มิติที่ 4 จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

 

เชิงคุณภาพและเชิงเวลา  
จํานวน 18 ตัวชี้วัด 

 
การปฏิบัติราชการตามเปาหมาย  
ผลผลิต  ตามงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใช
วัดตัวชีว้ัดที่ 3.1 ของ ก.พ.ร. (เฉพาะ

เชิงปริมาณ จํานวน 10 ตัวชี้วัด 

สวนที่ 3 สวนที่ 2 สวนที่ 1 
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เอกสารผนวก ก. 
 

“ยุคคอมพิวเตอร” 
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ยุคของคอมพิวเตอร 

ยุคของคอมพิวเตอร สามารถแบงไดเปน 5 ยุค ดังนี้ คอื 

คอมพิวเตอรยุคที่ 1   อยูระหวางป พ.ศ.2488 ถึง พ.ศ.2501 เปนคอมพิวเตอรที่ใชหลอดสุญญากาศซึ่งใช
กําลังไฟฟาสูง จึงมีปญหาเรื่องความรอนและไสหลอดขาดบอย ถึงแมจะมีระบบระบายความรอนที่ดีมาก 
การสั่งงานใชภาษาเครื่องซึ่งเปนรหัสตัวเลขที่ยุงยากซับซอน เครื่องคอมพิวเตอรของยุคนี้มีขนาดใหญโต 
เชน มารค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC) 

คอมพิวเตอรยุคที่ 2   อยูระหวางป พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506 เปนคอมพิวเตอรที่ใชทรานซิสเตอร โดยมี
แกนเฟอรไรทเปนหนวยความจํา มีอุปกรณเก็บขอมูลสํารองในรูปของสื่อบันทึกแมเหล็ก เชน จานแมเหล็ก 
สวนทางดานซอฟตแวรก็มีการพัฒนาดีขึ้น โดยสามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูงซ่ึงเปนภาษาที่
เขียนเปนประโยคที่คนสามารถเขาใจได เชน ภาษาฟอรแทน ภาษาโคบอล เปนตน ภาษาระดับสูงน้ีไดมี
การพัฒนาและใชงานมาจนถึงปจจุบัน 

คอมพิวเตอรยุคที่ 3    อยูระหวางป พ.ศ.2507 ถึง พ.ศ.2512 เปนคอมพิวเตอรที่ใชวงจรรวม (Integrated 
Circuit : IC) โดยวงจรรวมแตละตัวจะมีทรานซิสเตอรบรรจุอยูภายในมากมายทําใหเครื่องคอมพิวเตอรจะ
ออกแบบซับซอนมากขึ้น และสามารถสรางเปนโปรแกรมยอย ๆ ในการกําหนดชุดคําสั่งตาง ๆ ทางดาน
ซอฟตแวรก็มีระบบควบคุมที่มีความสามารถสูงทั้งในรูประบบแบงเวลาการทํางานใหกับงานหลาย ๆ อยาง 

คอมพิวเตอรยุคที่ 4    ตั้งแตป พ.ศ.2513 จนถึงปจจุบัน  เปนยุคของคอมพิวเตอรที่ใชวงจรรวมความจุสูง
มาก (Very Large Scale Integration : VLSI)  เชน  ไมโครโพรเซสเซอรที่บรรจุทรานซิสเตอรนับหม่ืนนับ
แสนตัว ทําใหขนาดเครื่องคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงสามารถตั้งบนโตะในสํานักงานหรือพกพาเหมือน
กระเปาห้ิวไปในที่ตางๆ ได ขณะเดียวกันระบบซอฟตแวรก็ไดพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นมาก มี
โปรแกรมสําเร็จใหเลือกใชกันมากทําใหเกิดความสะดวกในการใชงานอยางกวางขวาง 

คอมพิวเตอรยุคที่ 5     เปนคอมพิวเตอรที่มนุษยพยายามนํามาเพื่อชวยในการตัดสินใจและแกปญหาใหดี
ยิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรูตาง ๆ เขาไวในเครื่อง สามารถเรียกคนและดึงความรูที่สะสมไวมาใช
งานใหเปนประโยชน คอมพิวเตอรยุคนี้เปนผลจากวิชาการดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : 
AI) ประเทศตางๆ ทั่วโลกไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศในทวีปยุโรปกําลังสนใจคนควาและ
พัฒนาทางดานนี้กันอยางจริงจัง 
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เอกสารผนวก ข. 
 

“ยุค 3 G” 
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ยุค 3 G 
 

ในป ค.ศ. 1979 ไดมีการเริ่มพัฒนาระบบโทรศัพทมือถอืที่เปนแบบเซลลูลา หรือที่ 
เรียกวา โมบายโฟน มีการนําไปใชงานครั้งแรกพรอมกันที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน และชิคา

โก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นตอมา โทรศัพทมือถือก็แพรหลายอยางรวดเร็ว แพรกระจายเขาสูทุก
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย มีจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือหลายลานราย และมียอดการขยายตัวที่
ตอเน่ืองตลอดเวลา  
    ระบบโทรศัพทมือถือในยุคแรก (1G) เปนระบบโทรศัพทที่ใชสัญญาณวิทยุ ระบบการนํา
สัญญาณเสียงผานคลื่นวิทยุยานความถี่สูงมาก (VHF และ UHF) และระบบการรับสงยังเปนแบบอะนาล็อก 
พัฒนาการทางอะนาล็อกของโทรศัพทมือถืออยูไดไมกี่ปก็พัฒนาการเขาสูยุคที่สอง (2G) ซึ่งเปนยุคดิจิตอล 
และกําลังพัฒนาตอเนื่องเขาสูยุค 3G กลุมที่พัฒนาโทรศัพทมือถือแบบ wireless มีดวยกันสามกลุมคือ 
กลุมอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน โดยใชยานความถี่การเชื่อมโยงกับสถานีแมที่ความถี่ไมโครเวฟประมาณ 1-2 
จิกะเฮิรทซ การใชงานในรุนแรกหรือ 1G มีขอจํากัดในเรื่องการขยายชองสัญญาณใหรองรับผูใชจํานวน
มาก ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนจากระบบอะนาล็อก มาเปนดิจิตอล  
    ในยุคที่สอง (2G) การพัฒนาเนนเรื่องการแบงเวลาในชองสัญญาณโดยใชเทคโนโลยีที่
เรียกวา TDMA - Time Division Multiple Access หรือ CDMA - Code Division Multiple Access เปน
การเรียกเขาถึงชองสัญญาณ โดยแบงชองสัญญาณออกเปนสล็อตของเวลาเล็กๆ เพ่ือใหการรับสงขอมูล
ผานชองเล็กๆ ทางดานเวลานี้ การเขารหัสสัญญาณเสียงยังคงใชวิธีการบีบอัดสัญญาณเสียงใหเหลือแถบ
กวางต่ําๆ โดยชองสัญญาณเสียงที่แปลงเปนดิจิตอลแลวจะใชขนาดเพียง 9 กิโลบิตตอวินาที และนี่เปน
เหตุผลที่คุณภาพของสัญญาณเสียงในระบบโทรศัพทมือถือดอยลง แตอยูในระดับที่ยอมรับได เพราะ
สัญญาณรับสงเปนแบบดิจิตอล จึงมีความเพี้ยนหรือสัญญาณสอดแทรกไดต่ํา การใชโทรศัพทมือถือมีความ
จําเปนและมีตลาดรองรับการใชงานสูงมาก บริษัท โดโคโม ของญี่ปุน เพียงบริษัทเดียวมีลูกคา
โทรศัพทมือถือถึง 30 ลานเครื่อง และในปจจุบันทั่วโลกมีการใชโทรศัพทมือถือกวารอยลานเครื่อง และมี
แนวโนมที่เพ่ิมขึ้นอีกมากมายมหาศาล  
   เม่ือระบบโทรศัพทมือถือในยุค 2G ใชรหัสดิจิตอล การกําหนดเสนทางและการหาเสนทาง
เชื่อมกับสถานีฐานจึงทําไดดี ระบบการโรมมิ่ง (Roaming) คือการนําเอาโทรศัพทมือถือไปใชในเครือขาย
อ่ืน เชน ในตางประเทศจึงทําได และกอใหเกิดระบบโทรศัพทมือถือแบบ GSM - Gobal System for 
Mobilization หรือระบบโทรศัพทมือถือที่ใชไดทั่วโลกเชื่อมโยงกันเปนระบบ  
   ลองนึกดูวา การครอบคลุมพื้นที่ใชหลักการของสถานีฐานหนึ่งสถานีคลุมพื้นที่
บริเวณหนึ่ง เชื่อมโยงกันเปนเซลแบบรังผ้ึง (Cellular) ทุกครั้งที่เปดโทรศัพทมือถือ เครื่องในมือเรา
ก็จะติดตอกับสถานีฐาน  เพื่อลงทะเบียนตําแหนง  หลังจากน้ันก็ติดตอกับระบบได  การกระจาย
เซลฐานจะมีมากมาย โดยเฉพาะในปจจุบันจํานวนเซลฐานไดรับการกําหนดใหมีขนาดเล็กลง ซึ่ง
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ตองใชเซลฐานจํานวนมากขึ้น และเมื่อเคลื่อนที่ผานกรอบของเซลฐานเขาสูเซลตอไป ระบบการ
โอนสัญญาณติดตอระหวางเซลจะกระทําอยางตอเน่ืองโดยใหมีการใชงานไดโดยไมมีปญหา  
   เพ่ือรองรับตลาดที่เติบโตเร็วมาก สิ่งที่โทรศัพทระบบนี้จะพบคือ ทําอยางไรจึงจะรองรับ
ความหนาแนนของสัญญาณใหไดมากที่สุด และตองไดคุณภาพของสัญญาณดี อีกทั้งความเร็ว (จํานวนบิต
ตอวินาที) ที่ใชตองสูงขึ้น เพ่ือรองรับการประยุกตในรูปแบบตาง ๆ ที่มีจํานวนมากมายตามความตองการ
ของผูใช  
   ในเดือนมิถุนายน 1998 สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดรางขอเสนอการพัฒนา
ระบบโทรศัพทเซลลูลาร ในรูปแบบที่จะพัฒนาตอเนื่องใหเขาสูยุค 3G โครงรางที่สําคัญคือแนวทางการ
พัฒนาระบบโทรศัพทเซลลูลารที่มีการใชงานกันหลายเทคโนโลยี โดยเนนในเรื่องความหลากหลายของ
ระบบ เพ่ือเปนแนวทางของการรวมระบบ จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 1999 แนวทางการกาวเขาสูยุค 
3G ก็เร่ิมเดนชัดขึ้น โดยเนนการใชระบบ CDMA - Code Division Multiple Access และทุกระบบที่มีอยูมี
แนวโนมในการปรับเปลี่ยนเขาสูระบบ IMT2000  
    บริษัท โดโคโม ของญี่ปุน มีการประกาศอยางชัดเจนวา ในเดือนพฤษภาคม 2001 ระบบ 
3G ของญี่ปุนจะเริ่มใชงานได และแนวทางของบริษัท โดโคโม จะเปนหนึ่งในผูนําทางดาน 3G  
   การพัฒนาระบบ IMT 2000 ซึ่งเปนการออกแบบระบบ 3G ไดรับการตอบรับในทุกบริษัท
ที่ผลิตเครือขายโทรศัพทมือถือ ระบบ IMT 2000 เนนการใชเทคโนโลยี CDMA ทั้งน้ีเพราะตองการใชแถบ
ความถี่ที่มีจํากัดในยาน 1-2 จิกะเฮิรทซ ใหไดประโยชนสูงสุด โดยเนนใหใชงานไดดวยอัตราการรับสง
ขอมูลที่สูงขึ้น และมีแนวทางของการสรางความคอมแพตติเบิ้ลในระดับพ้ืนฐานเดิมได โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงกับเครือขายเดิมที่มีอยู โดยเฉพาะการเชื่อมระหวางเครือขายโทรศัพทกับอินเทอรเน็ต  
   ระบบ 3G ที่ไดพัฒนาขึ้นครั้งนี้เปนแบบดิจิตอลแพ็กเก็ต โดยเนนการรองรับระบบ
มัลติมีเดียที่ใหทุกคนเขาถึงขอมูลขาวสารไดทุกที่ ทุกเวลา เปาหมายของความเร็วการเชื่อมตอเครือขาย
แบบ 3G อยูที่ 2 เมกะบิตตอวินาที ในอาคารหรือในบาน และหากอยูในรถยนตที่เคลื่อนที่ อัตราการรับสง
ขอมูลอยูที่ 144 กิโลบิตตอวินาที แตบริษัท โดโคโม ไดประกาศการใชงานที่ 2 เมกะบิต ในอาคาร และ 
384 กิโลบิต ในรถยนตที่เคลื่อนที่ ซึ่งเปนมาตรฐานที่สูงกวาของทั่วไป การรับสงขอมูลของโทรศัพทมือถือ
จะรองรับการประยุกตใชงานทุกรูปแบบ ตั้งแตการโทรศัพทแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ การสงโทรสารแบบ 
G4 (สงภาพสี แบบความละเอียดสูง) การเชื่อมตอระบบ WAP  
    เพ่ือระบบ 3G ของญี่ปุนจะพัฒนาและรองรับการใชงาน กลุมโดโคโมจึงตองสรางพันธมิตร 
โดยรวมมือการพัฒนาและทดลองใชกันบริษัท SK เทเลคอม ของเกาหลี เทเลคอมอินโดนีเซีย สิงคเทล 
(สิงคโปร) TOT (ประเทศไทย) จีน 
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เอกสารผนวก ค. 
 

“การกําหนดหนาที่การงานของหัวหนาสถานีตํารวจ” 
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การกาํหนดหนาท่ีการงานของหัวหนาสถานีตํารวจ 
 

คําสั่งกรมตํารวจที่ 774/2537 
เร่ือง  การกําหนดหนาที่การงานของตาํแหนงในสถานีตํารวจ 

 
 ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ   กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 22)  พ.ศ.
2536  ปรับปรุงการแบงสวนราชการของกรมตํารวจ  โดยยุบเลิกกองบัญชาการตํารวจภูธร 1–4   กอง
บังคับการตํารวจภูธร 1–12 ตํารวจภูธรจังหวัดเขตทุกเขต  และกองกํากับการตํารวจนครบาล 1-19  และ
ไดมีการปรับปรุงอัตรากําลังในสถานีตํารวจใหเหมาะสมกับโครงการใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ฉะน้ัน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจเปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคของ
ทางราชการ  กรมตํารวจจึงกําหนดหนาที่การงานและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจให
สอดคลองกับโครงสรางและอัตรากําลังตามรูปแบบใหม  ดังตอไปน้ี 
 

ฯลฯ 
 

2.  ใหหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบลอยูในความปกครองของหัวหนาสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ 
หรือหัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอแลวแตกรณี 
 

2.1  ปกครองบังคับบัญชา  ควบคุมดูแลขาราชการในความปกครอง  ใหปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายและ  ระเบียบแบบแผนของกรมตํารวจ  ตลอกจนนโยบายของรัฐบาล 

2.2  ตรวจการณสถานีตํารวจในความปกครอง  ตามระเบียบวาดวยการตรวจราชการ 
2.3  ตรวจตราควบคุมเกี่ยวกับคดีใหดําเนินไปโดยรวดเร็ว 
2.4  ตรวจตราควบคุมการเงินใหถูกตอง 
2.5  ประชุมชี้แจงขาราชการ  ตลอดจนขอบกพรองที่ตองแกไข 
2.6  ปฏิบัติการตางๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ มอบหมายใหมีอํานาจและ

หนาที่โดยตําแหนง เชน การลงทัณฑ  การอนุญาตใหลา  การแตงตั้ง  การพิจารณาบําเหน็จ  เปนตน 
2.7  การสั่งการ  การรายงาน  และการเสนองานทั้งปวงใหเสนอตามลําดับชั้นของการ

บังคับบัญชา  ทั้งน้ีใหหมายความรวมตลอดถึงการสั่งการจากตํารวจภูธรจังหวัด หรือกองบังคับการตํารวจ
นครบาล และการเสนองานไปยังตํารวจภูธรจังหวัด หรือกองบังคับการตํารวจนครบาลดวย 
 

ฯลฯ 
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 4.  การกําหนดหนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจ 
 ใหแบงงานในสถานีตํารวจนครบาลและสถานีตํารวจภูธรออกเปน 5 งาน  คือ  งานอํานวยการ  
งานปองกันปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน และงานจราจร และใหขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนง
ตางๆ ในขอ 3 มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  4.1   หัวหนาสถานีตํารวจ 
           4.1.1   ทําหนาที่ผูรับผิดการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 
       4.1.1.1   ปฏิบัติงานของสถานีตํารวจดวยตนเองหรือรวมปฏิบัติกับเจาหนาที่
ตางๆ ตามความเหมาะสมจําเปน  เชน  รวมทําการสืบสวนหรือสอบสวนคดีสําคัญ  เปนตน 
       4.1.1.2    กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
       4.1.1.3    วางแผนการปฏิบัติงาน 
       4.1.1.4    พิจารณามอบหมายงาน     โดยให มี อํานาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชา  ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากหนาที่การงานประจําไดตามความเหมาะสม 
         4.1.1.5    พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในงานที่มีปญหา 
       4.1.1.6    ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาง ๆ 
       4.1.1.7    กําหนดมาตรการในการประสานงานและควบคุม  กํากับ  ดูแลการ
ประสานงานกันอยางใกลชิดจริงจังระหวางงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจและกับหนวยงานอื่น 
       4.1.1.8    ใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตาง ๆ 
       4.1.1.9    ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาง ๆ 
       4.1.1.10  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 
       4.1.1.11  ฝกอบรมใหเจาหนาที่มีความรู    ความสามารถ  ความประพฤติ
ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่  โดยการจัดการฝกอบรมเองหรือขอรับการสนับสนุนจากบุคคล
หรือหนวยงานอื่น 
       4.1.1.12  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง 
       4.1.1.13  รวมประชุมกับหนวยงานอื่นในงานที่เกี่ยวของ 
       4.1.1.14  แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 
       4.1.1.15  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
   4.1.2  ทําหนาที่หัวหนาพนักงานสอบสวน  เวนแตหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับ
รองสารวัตร  โดยปฏิบัติตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  และขอบังคับกําหนด 
   4.1.3  งานที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ขอบังคับกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
หัวหนาสถานีตํารวจโดยเฉพาะ  โดยปฏิบัติตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  และขอบังคับกําหนด 
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4.1.4  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
   4.1.5  งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป  
 
   สั่ง  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  2537 
 
      พลตํารวจเอก    ประทิน   สันติประภพ 

(ประทิน   สันติประภพ)                                      
       อธิบดีกรมตํารวจ 
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